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Sammanfattning 

I denna uppsats har fyra ungdomar som alla varit placerade på särskilda ungdomshem blivit 

intervjuade om deras upplevelse av den vård och behandling som gavs där. Syftet med studien 

var att få en djupare förståelse för vad som är verksamt respektive inte verksamt med låst 

institutionsvård för ungdomar. För att analysera mitt resultat har jag som teoretisk 

utgångspunkt använt mig Aaron Antonovskys begrepp KASAM – känsla av sammanhang. 

Eftersom det är en kvalitativ intervjustudie går det inte att dra några generella slutsatser 

utifrån resultatet. Jag kan däremot konstatera att den tidigare forskning som jag tagit del av 

inom området bekräftas i hög utsträckning av ungdomarnas berättelser. Resultatet visar att 

faktorer som är centrala för en framgångsrik vård och behandling vid särskilda ungdomshem 

är: 

 Ungdomarna bör ges möjlighet att få sin åsikt beaktad i frågor som rör deras vård 

och behandling. 

 De särskilda ungdomshemmen bör verka för att göra vården och behandlingen 

begriplig och hanterbar för ungdomarna för att på så sätt öka de ungas motivation till 

en beteendeförändring. 

 Regelsystemet och tillämpningen av detta bör i så stor utsträckning som möjligt vara 

objektiv och konsekvent för att öka de särskilda ungdomshemmens legitimitet och 

på så sätt öka ungdomarnas mottaglighet för vården och behandlingen. 

 Stor vikt bör läggas på personalens arbete med att etablera en god relation med de 

intagna då personalen är den främsta resursen som ungdomarna har tillgång till på de 

särskilda ungdomshemmen. 

 Förbereda ungdomarna för livet efter utskrivning från de särskilda 

ungdomshemmen. Det kan innebära hjälp med att söka jobb eller utbildning, 

involvera de ungas familj i behandlingen och att socialtjänsten erbjuder någon form 

av eftervård. 
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Inledning 

Ungdomar som vårdas på särskilda ungdomshem har allvarliga problem som kriminalitet, 

missbruk och annat socialt nedbrytande beteende (Andreassen, 2003). De kritiker som uttalar 

sig emot särskilda ungdomshem menar, bland annat, att det är en plantskola för kriminella och 

en utbildning i avvikande beteende. Att man samlar ihop ungdomar med problembeteende är 

något som skiljer institutionsbehandling från andra behandlingsformer och gör det möjligt för 

ungdomarna att ömsesidigt påverka varandra. Levin (1998) benämner detta som en negativ 

smittoeffekt. Det är enligt min mening problematiskt att ta ställning till denna kritik då det är 

en mängd olika faktorer som bidrar till ungdomars eventuella fortsatta problembeteende efter 

genomförd behandling. På samma sätt är det även en mängd olika faktorer som bidrar till att 

ungdomarna faktiskt lyckas förändra sitt liv till det bättre. Forskningen visar dock att detta är 

en mycket svårbehandlad grupp med låg behandlingsframgång (Andreassen, 2003). 

Statistiken visar att gruppen, efter genomförd vård, är överrepresenterade i brottsregister, 

självmordsstatistik och psykiatrisk vård (a.a.). Det alla däremot kan vara överrens om är att 

det övergripande syftet med behandlingen för den här typen av problematik är att åstadkomma 

en beteendeförändring som kvarstår efter utskrivning från de särskilda ungdomshemmen 

(Sallnäs, Vinnerljung & Westermark, 2001).  

   Ambitionen med uppsatsen är att skapa mig en bild av hur ungdomarna själva upplever 

vistelsen på de särskilda ungdomshemmen och vilka faktorer som de anser är centrala för en 

framgångsrik vård och behandling. 

 

Bakgrund 

I detta kapitel kommer jag först att förtydliga olika begreppsdefinitioner, sen redogörs den 

lagstiftning som aktualiseras då ungdomar placeras på särskilda ungdomshem. Efter det följer 

en kort beskrivning av Statens institutionsstyrelse och slutligen en presentation av tidigare 

forskning med fokus på behandling och vård av ungdomar på särskilda ungdomshem. Syftet 

med kapitlet är att underlätta fortsatt läsning och att ge bakgrundsfakta till uppsatsens 

problemformulering, syfte och frågeställning.   

 

Begreppsdefinitioner 

Med begreppet särskilda ungdomshem åsyftas de hem som bedrivs av Statens 

institutionsstyrelses, i fortsättningen SiS. Jag kommer i min text att växla mellan begreppen 
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särskilt ungdomshem och institution för att få en mer nyanserad text och i så hög utsträckning 

som möjligt undvika upprepningar. 

   Begreppet ungdomar innefattar de personer som har varit placerade på institution. Jag 

benämner även den person som är över 21 år som intervjuats i uppsatsen som ungdom. 

Anledningen till detta är för att slippa skriva både ”ungdomar” och ”unga vuxna” varje gång 

gruppen nämns. 

   Med begreppet behandling så syftar jag på den vård som ungdomarna erhåller på institution 

och vars syfte är att åstadkomma en positiv beteendeförändring. Jag kommer att beskriva 

behandlingen i korta ordalag men inte redogöra för den ingående då den ofta är 

individanpassad och för att de olika institutionerna använder sig av en rad olika 

behandlingsmetoder. 

 

Lagstiftning  

När det gäller insatser som berör barn och ungdomar skall särskild hänsyn tas till vad deras 

bästa kräver. Detta uttrycks i Socialtjänstlagen, i fortsättningen SoL, som är en ramlag. Det 

innebär att kommunerna ges stor frihet att anpassa sina insatser efter skiftande behov och 

önskemål och gör det möjligt att ta hänsyn till vad den enskilde klienten önskar och behöver. 

SoL anger riktlinjer för att socialtjänstens verksamhet skall bygga på respekt för människors 

självbestämmanderätt och integritet. För att socialtjänsten ska kunna utföra insatser i 

individuella ärenden med stöd av SoL kräver detta således frivillighet från klientens sida 

(Norström & Thunved, s. 35-36, 2008).   

   Majoriteten av de ungdomar som placeras på särskilda ungdomshem är dock 

omhändertagna enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, i fortsättningen 

LVU (Hansson & Hermodsson, 2005). Lagen är en kompletterande tvångslag till SoL och 

aktualiseras då nämnden anser att vård är nödvändig men föräldrar och/eller den unge 

motsätter sig detta. Vård med stöd av LVU kan komma i fråga i två huvudfall – Miljöfall och 

beteendefall. Det förstnämnda anger förutsättningarna för att bereda vård för den unge om det 

finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas på grund av till exempel 

fysisk eller psykisk misshandel eller brister i omsorgen. Beteendefall omfattar den unges eget 

beteende som missbruk, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. 

De ungdomar som bereds vård på särskilda ungdomshem görs så på grund av beteendefall. 

Vård enligt LVU är inte tidsbestämd men beslutet skall omprövas var sjätte månad. Syftet 

med att inte tidsbestämma LVU är på grund av att det är behandling och inte ett straff och att 

all behandlingstid är individuell. (Norström & Thunved, 296-299, 2008). 
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Lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård, i fortsättningen LSU, är en lag som reglerar 

påföljden av ungdomar i åldrarna 15-17 år som begått allvarliga brott. Påföljden innebär att 

ungdomar skall dömas till sluten ungdomsvård på ett särskilt ungdomshem istället för 

fängelse (allmän SiS- rapport, 2009:7). Syftet med lagen är att motverka de skadeverkningar 

som det kan innebära för ungdomar att vistas på fängelse. Påföljden är ett tidsbestämt straff 

men hänsyn tas till behandlingsbehovet, eftersom den tid den dömde vistas på institution skall 

läggas på vård och behandling. Till skillnad från LVU är det brottet och inte 

behandlingsbehovet som avgör straffets längd (a.a.). För att bestämma hur länge den unge ska 

vara placerad beaktar domstolen bland annat om den unge har begått brott tidigare och hur 

medverkan i socialtjänstens eventuella tidigare insatser sett ut. Beroende på omständigheterna 

får frihetsberövandet lägst vara två veckor och högst fyra år. (Norström & Thunved, s. 184-

186, 2007; Vainik, s. 52, 2008).   

 

Statens institutionsstyrelse 

 SiS är en statlig myndighet som bedriver vård och behandling för ungdomar och vuxna 

missbrukare. De ungdomar som placeras på särskilda ungdomshem är i åldrarna 12-21 och 

som på något sätt utsätter sig själva eller sin omgivning för omedelbar fara, till exempel 

genom kriminalitet, våld och missbruk. Varje år blir cirka 1000 ungdomar 

institutionsplacerade. Personer som är över 21 år och placeras på institution görs så med lagen 

om vård av missbrukare i vissa fall, i fortsättningen LVM (allmän SiS – rapport 2009:7). 

    Syftet med placering kan se olika ut. Vissa ungdomar vistas på institution i väntan på 

utredning som ska klargöra den unges problematik och behov av insatser medan andra 

ungdomar är placerade för långvarig behandling eller är omedelbart omhändertagna för 

destruktivt beteende. 

   Institutionerna har särskilda befogenheter som regleras i LVU, Lagen om verkställighet och 

socialtjänstförordningen och ger hemmen rätt att under vissa förhållanden vårda ungdomar på 

låsta avdelningar under viss tid, visitera dem, avkräva urinprov och begränsa deras kontakter 

med omvärlden. Detta gäller enbart de ungdomar som placerats enligt LVU och LSU 

(Hansson & Hermodsson, 2005). 

   Behandlingen som ges är individanpassad och uppdelad efter vissa kriterier som kön, ålder 

och typ av problematik. Den vanligaste behandlingsinriktningen är kognitiv beteende terapi 

(KBT) och utgör grunden för de flesta metoder som används. Här fokuserar behandlare och 

ungdom dels på kognitiva metoder, det vill säga vad ungdomen tänker, och dels på 

beteendemetoder, vad ungdomen faktiskt gör. Aggressive Replacement Training (ART) är ett 
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exempel på en metod som utgår från KBT och som används i stor utsträckning på de särskilda 

ungdomshemmen. Det primära syftet med ART är att lära ungdomen alternativa handlingssätt 

och tankemönster för att bromsa en utveckling av våld och aggressioner (Statens 

institutionsstyrelse, 2010).        

 

Tidigare forskning 

I forskningsrapporten Demokrati i det lilla undersöker Anne Hermodsson och Cecilia 

Hansson ungdomars upplevelse av delaktighet i sin behandling och vård på särskilda 

ungdomshem. Studiens centrala utgångspunkt är om vård och behandling skall vara 

framgångsrik så krävs det att mottagaren av vården och behandlingen upplever delaktighet i 

förändringsarbetet samt ges en möjlighet att påverka sin situation och får komma till tals. Att 

tvångsplacerade ungdomar får komma till tals och att deras erfarenheter tas till vara beskrivs 

av författarna som ”demokrati i det lilla” (Hanson & Hermodsson, 2005).  Författarna knyter 

bland annat an till begreppet empowerment, ett mångtydigt begrepp som inom socialt arbete 

ses som både en teori och en metod. Inom ramen av forskningsrapportens kontext kan 

empowerment tolkas som att klienten sätts i centrum för att öka dennes inflytande och 

självbestämmande. Författarna menar att detta kan vara svårt att realisera då behandlingen 

sker under tvång (Starrin & Swärd, 2006; Hanson & Hermodsson, 2005). I Studien intervjuas 

92 ungdomar på 12 olika SiS - institutioner och resultatet visar på stora brister när det gäller 

att låta ungdomen komma till tals och att ta hänsyn till den unges åsikter.  För att ungdomarna 

skall känna sig delaktiga bör en öppen och begriplig dialog föras kring de ungas behandling, 

något som majoriteten av de intervjuade ungdomarna inte upplever. Ett annat hinder för att 

kunna ta emot hjälp är ungdomarnas upplevelse av ett orättvist regelsystem. För att öka 

acceptansen av regler måste regeltillämpningen vara individuellt grundad och motiverad.  

Detta ökar institutionens legitimitet och förbättrar därmed vården enligt författarna (Hanson & 

Hermodsson, 2005). 

   En annan rapport som undersöker ungdomars möjlighet att kunna påverka det dagliga livet 

och komma till tals på särskilda ungdomshem och hem för vård eller boende (HVB) är 

Barnombudsmannens enkätundersökning Vi har så mycket att säga! (2004). Studien 

undersöker i vilken utsträckning hemmen respekterar och arbetar i enlighet med artikel 12 i 

FN:s barnkonvention. Artikeln slår fast att alla barn som är i stånd att uttrycka sina åsikter ska 

få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. Åsikterna ska tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad (Hammarberg, 2006).  



11 

 

     Majoriteten av ungdomarna som deltar i studien, 73 stycken, uppger att de är motiverade 

att bo på hemmen och att de förstår varför de är placerade där. Trots detta upplever många att 

de har en liten möjlighet att påverka sin egen situation och att beslut ofta fattas ovanför deras 

huvuden. Studien visar även på stora brister då det gäller att informera den unge om 

vårdplanen (Barnombudsmannen, 2004). I rapporten presenteras en rad olika förslag på hur 

vården kan förbättras. Särskild betoning läggs på att kommunikationen med barn och unga 

måste förbättras. Det gäller bland annat att förmedla regler på ett så klart och tydligt sätt som 

möjligt och att beakta den unges åsikter om dennes vårdplan. Vidare menar 

Barnombudsmannen att behandlingsmetoderna måste anpassas efter den unges individuella 

behov och att den unge i så hög utsträckning som möjligt är delaktig i utvecklandet av dessa 

metoder (a.a.). 

    I avhandlingen Allians under tvång skriven av Teci Hill (2005)  lyfts en positiv 

behandlingsrelation fram som en viktig faktor för framgångsrik vård och behandling. Hill 

undersöker fenomenet behandlingsallians på särskilda ungdomshem och vilka hinder och 

möjligheter som finns för att skapa en allians mellan behandlare och ungdom. Studien består 

av intervjuer med 37 ungdomar och 24 behandlare på de särskilda ungdomshemmen (Hill, 

2005).  Hill fokuserar på tre huvudkomponenter som alltid ingår i olika former i en 

terapeutisk relation. Den första, överföringsrelationen, innebär att behandlare och klient 

skapar en inadekvat ömsesidig reaktion till varandra grundade på tidigare upplevelser ”av den 

andre” som sällan stämmer överrens med verkligheten, det vill säga att det råder en felaktig 

uppfattning av den andre grundad på fördomar eller tidigare erfarenheter (a.a.). Den andra 

komponenten är den verkliga relationen då parternas upplevelse av varandra och omvärlden 

stämmer överens och de känner igen sig själva i den andres beskrivning. Arbetsalliansen 

växer och tillsammans skapar de en gemensam agenda att arbeta utifrån och gemensamma 

mål att arbeta mot (a.a.). Den tredje och sista komponenten, terapeutiska alliansen, är en 

fortsatt utveckling av den andra komponenten och är realistisk, genuin och adekvat i 

behandlingssituationen och i relationen mellan behandlare och klient. Begreppet saknar 

betydelse utanför en behandling och alliansen skapas i en växelverkan mellan behandlare och 

klient. Alliansen är den enskilt viktigaste komponenten i en behandlingsrelation (a.a.). Precis 

som i forskningsrapporten Demokrati i det lilla visar studien att tvångsinslag som till exempel 

regler och gränssättning inte behöver påverka behandlingsalliansen negativt. Snarare tvärtom. 

Ungdomarna upplever regler och gränssättning som något nödvändigt för att känna sig trygga 

och för att uppleva lugn och ordning på institutionerna, något som underlättar för ett gott 

behandlingsklimat. Så länge regeltillämpningen inte är subjektiv och att personalen kan 
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förmedla reglerna på ett klart och tydligt sätt kombinerat med omtanke för ungdomen upplevs 

regler generellt som positivt (Hill, 2005). Ett hinder för en genuin behandlingsallians är 

utvecklandet av så kallade skenallianser. Denna typ av allians utvecklas både på ett medvetet 

och omedvetet plan och innebär att både ungdomar och behandlare gör sitt bästa för att inte 

”störa” den andre. På så sätt kan man få en dräglig tid på institutionen. Det kan till exempel ta 

sig i uttryck genom att ungdomarna utvecklar vissa strategier för att gå igenom behandlingen 

så friktionsfritt som möjligt eller för att undvika personalens bestraffningar. För personalen 

kan det handla om att de anpassar sig till ungdomarna för att tillmötesgå deras krav och på så 

sätt vidmakthålla ett tillfälligt lugn och ge intrycket av ett gott samarbete. En av Hills 

slutsatser i sin studie är att skenallianser mellan ungdomar och personal är den mest 

förekommande typen av allians på de särskilda ungdomshemmen (a.a.).  

  År 2003 publicerades kunskapsöversikten Institutionsbehandling av ungdomar – vad säger 

forskningen? skriven av Tore Andreassen på uppdrag av Statens institutionsstyrelse, Centrum 

för utvärdering av socialt arbete och det norska barn- och familjedepartementet. Boken är en 

systematisk genomgång av internationell forskningslitteratur om vård och behandling på 

särskilda ungdomshem. Översikten fokuserar särskilt på nordisk forskning (Andreassen, 

2003). Andreassen skriver att forskningen inte påvisar några metoder som helt kan ”bota” 

ungdomarna. I bästa fall kan man åstadkomma en beteendeförbättring medan de är placerade, 

men att problemen ofta återkommer efter utskrivning. Det, menar Andreassen, beror på att 

majoriteten av ungdomarna återvänder till den destruktiva miljö de vistades i innan placering 

(Andreassen, 2003). Hill (2005) resonerar utifrån sin studies resultat och från Andreassens 

forskningsöversikt att ungdomarnas anpassning på ungdomshemmen snarare kan ses som en 

skenalliansprocess, som inte har någon betydelse efter utskrivning, än en genuin vilja att 

förändra sitt beteende. Med andra ord söker sig ungdomarna tillbaka till den destruktiva miljö 

som de mentalt aldrig har lämnat (Andreassen, 2003; Hill, 2005). För att upprätthålla 

beteendeförbättringen visar forskning att det är av stor vikt, då det är möjligt, att involvera 

ungdomens familj i behandlingsarbetet och att socialtjänsten tillhandahåller någon form av 

eftervård (Andreassen, 2003).  

    Sammanfattningsvis kan man urskilja vissa återkommande teman i forskningen om 

ungdomars upplevelse av placering och behandling på särskilda ungdomshem. Det går även 

att urskilja vissa faktorer som bör beaktas för att nå en framgångsrik behandling.  

    Många ungdomar upplever en låg grad av delaktighet genom att inte kunna påverka sin 

situation och få sin åsikt beaktad och det föreligger brister då det gäller att informera 

ungdomarna om deras vårdplan. De allianser som utvecklas på institutionerna är ofta så 
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kallade skenallianser som enbart leder till status quo och som ofta inte bidrar till någon 

varaktig positiv förändring. En konsekvent regeltillämpning som är tydligt motiverad och 

förmedlas på ett för ungdomen förståligt sätt legitimerar institutionernas arbete och förbättrar 

därmed vården. Att, när det är möjligt, involvera ungdomens familj i behandlingen och 

erbjuda en adekvat eftervård när ungdomen skrivs ut förbättrar prognosen för att ungdomen 

inte ska återgå till sitt tidigare destruktiva beteende.  

   Detta är ett urval ur aktuell forskning som jag anser vara relevant utifrån mitt syfte och min 

problemformulering men inbegriper självklart inte hela det komplexa spektrum som 

behandling för antisociala ungdomar omfattar.   

 

Problemformulering   

Tidigare forskning som presenterats har fokuserat på ungdomar under tiden de är placerade på 

särskilda ungdomshem (med undantag från Andreassens (2003)  forskningsöversikt som 

övergripande fokuserar på vilka förhållanden som krävs för en varaktig lyckad behandling). 

Då ungdomarna är placerade emot sin vilja finns det en risk att deras upplevelse av pågående 

behandling och placering präglas av frustration, ilska och motvilja. Kan det vara så att 

upplevelsen av erhållen behandling är mer nyanserad efter utskrivning då den unge fått 

distans och tid att reflektera över sin tid på institution? Målet med uppsatsen är att undersöka 

hur ungdomarna ser på den behandling som de erhållit på särskilda ungdomshem en tid efter 

utskrivning och avslutad behandling. Förhoppningen är att en mer nyanserad upplevelse kan 

komplettera tidigare forskning kring institutionsvård för unga. Då det är ungdomarna som är 

mottagare för vården torde deras erfarenheter och upplevelser av behandlingen vara viktiga 

när det gäller att öka kunskapen om adekvat behandling för unga på särskilda ungdomshem 

och således förbättra prognosen för behandlingsresultaten.  

    

Syfte 

Syftet med studien är att få en ökad kunskap om ungdomars upplevelse av behandling i 

samband med placering på särskilda ungdomshem. 

 

 Frågeställning 

 Vad i behandlingen har varit verksamt enligt ungdomen?   

 Vad i behandlingen har inte varit verksamt enligt ungdomen? 
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 Metoder och material 

I detta kapitel redogörs uppsatsens forskningsmetod, en presentation av min förförståelse av 

uppsatsens ämne, insamling av material samt hur jag gått tillväga för att söka efter relevant 

forskningslitteratur. Därefter följer en redovisning av urval och avgränsningar av 

intervjupersoner. Efter detta presenteras urvalsgrupp och tillvägagångssätt för att få tag på 

intervjupersoner samt etiska överväganden. Sedan utvärderas uppsatsens validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med teoretisk utgångspunkt och beskrivning av 

bearbetning av insamlat material.  

 

Metod 

Jag har valt en kvalitativ metod då jag anser att det lämpar sig bäst för att få en djupare 

förståelse för informanternas egen syn och upplevelse av behandling på särskilda 

ungdomshem. Syftet med kvalitativa undersökningar är inte att skaffa sig generaliserbar 

kunskap, utan att nå en djupare förståelse för det undersökta fenomenet (Neuman, 2006 s. 

151). Den kvalitativa forskningsansatsen fokuserar på beskaffenhet och det unika hos något, 

till skillnad från den kvantitativa forskningsansatsen som mäter storlek och mängd. (Kvale, s. 

67, 2007).  

   Jag har i min studie genomfört intervjuer och har då använt mig av en halvstrukturerad 

intervjuteknik. Denna intervjuform innebär att man utgår från ett specifikt tema, i detta fall 

behandling vid särskilda ungdomshem, och ställer frågor som är relevanta i relation till temat, 

studiens syfte och frågeställningar (Kvale, s. 117, 2007). Men det erbjuder även en möjlighet 

till förändring av frågornas form, ordningsföljd och öppnar upp för följdfrågor. En 

halvstrukturerad intervju är således varken ett öppet samtal eller ett strikt formulerat 

frågeformulär (a.a.) Dessa intervjuer utgör empirin i min studie. 

 

Förförståelse 

Den förförståelse som jag har med mig i denna uppsats präglas av arbetserfarenhet av 

ungdomar med allvarliga beteendeproblem, utbildningen som jag går och tillgodogörande av 

tidigare forskning. Min inställning till tvångsplaceringar på särskilda ungdomshem kan i bästa 

fall ses som ambivalent. Jag är medveten om att i vissa fall, som till exempel när tidigare 

insatser visat sig otillräckliga eller när ett mycket allvarligt brott begåtts, krävs det att 

ungdomar låses in för att skydda sig själva och andra. Men den allmänna inställningen bland 

mina mer erfarna kollegor, som i viss mån även har påverkat min uppfattning, är att det 
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många gånger gör mer skada än nytta att placera ungdomar på särskilda ungdomshem. En 

genomgång av forskningen bekräftar i mångt och mycket denna dystra bild (Andreassen, 

2003; Levin, 1998). Min strävan är självklart att göra en så objektiv analys som möjligt men 

jag är samtidigt medveten om att min förförståelse kan påverka hur jag tolkar mitt empiriska 

material.  

   En positiv aspekt av min förförståelse är min erfarenhet av att samtala med ungdomar. Då 

jag känner mig trygg i rollen som samtalspartner är min förhoppning att jag lyckas förmedla 

ett lugn i intervjusituationerna som även smittar av sig på intervjupersonerna. Min 

arbetserfarenhet kan även bidra med en djupare förståelse för hur de unga resonerar och 

varför, något som kan underlätta min analys och tolkning av det insamlade materialet. 

 

Litteratursökning 

För att finna relevant litteratur har jag använt mig av följande databaser: 

 Ersta Sköndals högskolas bibliotekskatalog, 

 Google Scholar – Internationell sökmotor med fokus på vetenskaplig litteratur, 

 Libris – Kungliga bibliotekets nationella katalog, 

 Hemsidan för Statens institutionsstyrelse, 

 Academic Search Elite,  

 Social services abstract.  

 

   Jag började min sökprocess med att söka på Ersta Sköndals högskolas bibliotekskatalog. 

Sökord jag använde var institutionsvård, institutionsbehandling, särskilda ungdomshem, 

särskilda ungdomshem + behandling och tvångsplacering. Jag erhöll sju träffar som jag 

bedömde vara relevanta och utav dessa användes två i uppsatsen – Tore Andreassen (2003) 

Institutionsbehandling av ungdomar och Claes Levin (1998) Uppfostringsanstalten. Vidare 

använde jag mig av manuell sökning som innebär att man med hjälp av tidigare relevant 

litteratur som böcker, artiklar och uppsatser får ”tips” om annan litteratur (Backman, s. 163, 

2008). Jag sökte på Google Scholar med hjälp av ovan nämnda sökord och fann länkar till sex 

C-uppsatser vars ämnen tangerade min uppsats problemformulering, syfte och frågeställning. 

Utifrån dessa uppsatser fann jag litteratur som jag ansåg vara relevant för min uppsats. Jag 

använde mig därefter av Libris och Google Scholar för att söka efter denna litteratur. Utifrån 

denna sökning fann jag en avhandling av Teci Hill (2005) Allians under tvång och en rapport 

från Barnombudsmannen (2004) Vi har så mycket att säga!   
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   Under forskning och utveckling på Statens institutionsstyrelses hemsida fann jag 

forskningsrapporten Demokrati i det lilla (Hermodsson & Hansson, 2005) och allmän SiS – 

rapport (2009:7).     

   Beträffande sökning av internationella vetenskapliga artiklar som explicit behandlar 

institutionsvård för ungdomar erhölls inga träffar som jag ansåg var relevanta för min uppsats. 

Jag använde mig av Academic Search Elite och Social services abstract som är två 

internationella sökbaser för vetenskapliga artiklar. Sökorden jag använde var youth detention 

home, juvenile detention home, resedential treatment, treatment + antisocial youths. Det var 

främst två skäl till varför jag bedömde de artiklar jag fann som icke relevanta. Det första är att 

artiklarna var nischade inom ett snävt ämnesområde, som till exempel unga sexförbrytare, 

specifika behandlingsmetoder eller behandling av unga med allvarliga psykiska problem. Det 

andra skälet var att en övervägande del av artiklarna var författade i USA. Tvångsvård på 

institutioner av ungdomar på grund av beteendeproblem översätts i USA till 

ungdomsfängelse. Och då är det fängelse i ordets rätta bemärkelse som skiljer sig avsevärt 

ifrån den svenska institutionsvården för ungdomar. Jag ansåg det därmed inte tillämpligt att 

applicera den amerikanska forskningen i en svensk kontext.      

 

Urval och avgränsningar 

De kriterier jag utgått ifrån då jag valt intervjupersoner är att de någon gång inom de senaste 

fem åren skall ha varit placerade på särskilt ungdomshem, placeringen skall varat i minst två 

månader och att de deltagit i någon form av behandling. Hänsyn har inte tagits till vilken 

institution ungdomarna har varit placerade på eller vilken typ av behandling de genomgått då 

syftet inte är att fokusera på någon specifik institution eller behandlingsmetod. Inte heller har 

hänsyn tagits till kön då jag inte ämnar anlägga något genusperspektiv. Anledningen till att 

det inte bör gått längre än fem år sen intervjupersonerna blev utskrivna är att jag anser att det 

är en rimlig tid för att upplevelsen av placeringen och behandlingen fortfarande är ”färsk”. En 

annan anledning är att det breddar mitt urval än om jag till exempel enbart väljer ungdomar 

som varit placerade det senaste året. Att placeringen bör ha varat i minst två månader är för att 

behandling skall ha hunnit påbörjats och att intervjupersonen fått möjlighet att forma sig en 

uppfattning och åsikt om behandlingen. Kriteriet som gör gällande att intervjupersonen måste 

mottagit någon form av behandling på institution ter sig självklar. Ungdomar som inte 

genomgått behandling faller utanför studiens ramar då syftet är att undersöka upplevelsen av 

behandling på särskilda ungdomshem. Jag har medvetet valt att inte intervjua någon ungdom 

under 15 år då detta enligt samtyckeskravet skulle kräva föräldrars eller vårdnadshavares 
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samtycke (Vetenskapsrådet, 2006). Jag har valt att inte intervjua ungdomar som varit 

placerade på institution i väntan på utredning från socialtjänsten då dessa ungdomar i de flesta 

fall inte erhåller någon behandling.  

 

Undersökningsgrupp 

För att få tillgång till intervjupersoner så kontaktade jag en rad olika frivilligorganisationer 

och privata företag som på olika sätt jobbar med ungdomar med beteendeproblem. Min 

förhoppning var att dessa företag och organisationer arbetade med ungdomar som tidigare 

varit placerade på institution. Jag har valt att inte namnge de organisationer och företag som 

jag varit i kontakt med då två av dessa inte ville att det skulle framgå vart jag fått tag på 

intervjupersoner. Jag tog även kontakt med SiS men där blev det direkt ett nej med 

motiveringen att de inte har någon rättighet att ta kontakt med ungdomar efter avslutad 

institutionsplacering. Initialt kontaktade jag varje verksamhetsansvarig på respektive 

organisation eller företag via telefon. Om de uppgav att det fanns en möjlighet att förmedla 

intervjukontakter så skickade jag via e-post jag ett informationsbrev (se bilaga 1) där jag 

förklarade syftet med uppsatsen, villkor för medverkan och mina kontaktuppgifter. Under 

processen att finna ungdomar att intervjua stötte jag på en rad olika accessproblem, det vill 

säga svårigheter att få tag på intervjupersoner (Neuman, 2006, s. 385-391). De största 

problemen med att få tillgång till personer att intervjua var att de flesta verksamheterna jag 

var i kontakt med inte arbetade med ungdomar som varit placerade på institution tidigare, 

eller att de ungdomar som tidigare varit placerade inte ville ställa upp på intervju. 

   Den första verksamheten jag kontaktade var till en början tveksamma. De uppgav att de 

flesta ungdomarna var ”forskningströtta” och därmed inte ville ställa upp på den här typen av 

studier. Ett annat problem var att majoriteten av ungdomarna som de arbetade med inte varit 

placerade på institution tidigare. Verksamhetschefen lovade dock att han skulle undersöka 

möjligheten att få tag på intervjupersoner. Han kontaktar mig igen några dagar senare och 

berättar att han pratat med en tjej som kan tänka sig att ställa upp på en intervju. Jag ringde 

upp henne och bokade tid och plats. Hon dök dock inte upp och när jag ringde till henne 

visade det sig att hon var sjuk. Vi bokade in en ny tid två dagar senare. Men inte heller den 

gången dök hon upp. Jag försökte få kontakt via telefon och sms men fick inget svar. Jag 

tolkade då detta som att hon hade ändrat sig och inte längre ville medverka i uppsatsen.  

   Ytterligare en inbokad intervju fick ställas in då intervjupersonen brutit benet dagen innan. 
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Mycket tid och arbete lades ner för att få tag på intervjupersoner men jag lyckades till slut få 

tag på fyra personer att intervjua – En 26 årig kvinna, en 20 årig man, en 17 årig kvinna och 

en 17 årig man. En närmre presentation av de intervjuade görs under resultatdelen. 

 

Etiska överväganden 

Jag har i min studie beaktat vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer för individskydd vid 

humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsprojekt (Vetenskapsrådet, 2006).   

Skyddet sammanfattas i fyra huvudkrav på forskningen: 

 

 Informationskravet: Deltagarna i studien har blivit informerade om studiens syfte och 

metod samt att deltagandet är frivilligt och att deras medverkan när som helst kan 

avbrytas. Det har även klargjorts att deltagarna kan välja att inte svara på de frågor de 

inte vill.  

 Samtyckeskravet: Alla deltagare har gett sitt samtycke till att delta i studien. De har 

informerats om och gett sitt samtycke till att intervjuerna spelas in på band och att det 

inspelade materialet kommer att förstöras när uppsatsen är klar. Då alla deltagare är 

över 15 år behövs inte samtycke från förälder/vårdnadshavare inhämtas. 

 Konfidentialitetskravet: Alla information om deltagarna har avidentifierats då de har 

garanterats anonymitet. Personuppgifter har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av det. 

 Nyttjandekravet: Det insamlade materialet har endast används inom ramen för studien 

och kommer inte lämnas vidare för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 

syften. Efter examination kommer uppsatsen att finnas tillgänglig på Ersta Sköndals 

högskolas bibliotek och hemsida. 

  

Jag har i studien även tagit del av lag (2003:406) om etikprövning av forskning som avser 

människor. Jag anser dock att jag inte behöver pröva denna lag mot min studie då lagen 

endast tillämpas på forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifter och 

fysiska ingrepp på människor. 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 Validitet innebär att man undersöker det man avser att undersöka och ingenting annat (Kvale, 

1997, s. 215). Första steget var att välja intervjupersoner som kvalificerade sig utifrån mitt 
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syfte, det vill säga ungdomar som erhållit behandling på särskilda ungdomshem. För att uppnå 

en hög validitet i mina intervjuer har jag utformat min frågeguide utifrån mitt syfte och min 

frågeställning och jag har varit mycket noga med att klargöra dessa för intervjupersonerna. Då 

jag avser att ta del av ungdomarnas egna unika upplevelser har jag använt mig av 

halvstrukturerade intervjuer som möjliggör att en öppen och gemensamt utforskande kontakt 

uppstår. För att minimera risken för feltolkning och missförstånd under intervjuerna har jag 

kortfattat upprepat svaren för att garantera att min tolkning är korrekt. Meningarna har ”sänts 

tillbaka” till intervjupersonen så att denna kan bekräfta eller vederlägga min tolkning (a.a., s. 

171).  Intervjupersonerna har själva fått välja tid och plats för intervjuerna. Neuman menar att 

på så sätt minskar man risken att intervjupersonerna känner sig styrda och att det skapar ett 

avslappnat och tryggt intervjuklimat (Neuman, 2006, s. 407).  

    En kritik som ibland riktas mot kvalitativa forskningsintervjuer är att resultaten är 

otillförlitliga då intervjupersonernas svar eller berättelser kan vara medvetet falska (Kvale, 

1997). Men då det i min studie är ungdomarnas egen sanning som ska förmedlas så existerar 

således inga ”rätt eller fel ”svar”, så länge frågorna håller sig inom ramen för uppsatsens syfte 

och frågeställning.  

   Reliabilitet innebär att mätningarna i en studie är korrekt gjorda och lett till resultat med hög 

tillförlitlighet. Samma studie ska kunna genomföras av andra personer och i stort sätt uppnå 

samma reslutat (Thuren, 1991, s. 22). Men eftersom intervjuer är kontextbundna och sker 

genom en ömsesidig påverkan mellan två individer är det svårt att säga ifall det empiriska 

materialet skulle bli det exakt samma om någon annan upprepade undersökningen.  

   För att garantera så hög reliabilitet som möjligt i min uppsats har jag spelat in intervjuerna 

på band och gjort textutskrifter för att minska risken för feltolkning. Jag har även medvetet 

valt att inte ställa ledande frågor för att undvika inverkan på svaren (Kvale, 1997, s. 213). 

   Att generalisera något är att lyfta fram det typiska, det allmänna och det vanliga hos ett 

fenomen eller en företeelse. I mitt fall skulle det innebära vissa gemensamma och 

återkommande inslag i ungdomarnas berättelser om upplevelsen av behandling. Men då de 

intervjuade är en så pass liten gruppen går det inte att göra anspråk på någon generaliserbar 

kunskap. Min ambition har dock aldrig varit att dra generella slutsatser utifrån mitt empiriska 

material, utan att förmedla de intervjuades egna erfarenheter och upplevelser. 

   

Teoretisk utgångspunkt 

För att förstå och analysera mitt empiriska material har jag valt KASAM (Känsla av 

sammanhang) som teoretisk utgångspunkt. Anledningen till att jag valt just denna teori är att 
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tidigare forskning rörande vård och behandling vid särskilda ungdomshem visar bland annat 

att känsla av sammanhang, som kan innefatta medinflytande, få sin åsikt beaktad och att 

förstå situationen man befinner sig i, förbättrar prognosen för behandling. KASAM är också 

ett tillämpligt verktyg i den här studien då teorin delvis ämnar förklara hur individer hanterar 

en utsatt och stressfylld tillvaro, något som en placering på ett särskilt ungdomshem i högsta 

grad kan innebära.   

   Jag kommer först att kort redogöra för det salutogena perspektivet då detta ligger till grund 

för KASAM. Därefter följer en förklaring av begreppet KASAM. 

  

 Salutogent perspektiv 

Begreppet salutogenes myntades 1978 av den israeliska professorn i medicinsk sociologi 

Aaron Antonovsky. Ordets ursprung kommer från det latinska ordet salus, som betyder hälsa 

eller friskhet, och det grekiska ordet genesis, som betyder ursprung. Utifrån begreppet 

utvecklade Antonovsky en teoretisk modell som utgörs av tre centrala punkter. För det första 

fokuserar den på det friska och inte det sjuka. Tonvikt ska läggas på faktorer som dämpar, 

mildrar eller undanröjer stressfaktorer. För det andra förutsätter den att alla individer har 

förmågan att övervinna vardagslivets alla spänningar med hjälp av generella 

motståndsresurser – GMR, och på så sätt uppnå en känsla av inre sammanhang. För det tredje 

är modellen universellt gångbar och inte beroende av en specifik kulturell kontext 

(Sommerschild, s. 56-57, 1999).  

   Antonovsky ville komma bort från den statiska indelningen av friskt och sjukt och istället 

ersätta den med en glidande skala där fullständigt frisk var på den ena änden, och allvarligt 

sjuk på den andra. Det salutogena perspektivet fokuserar på de GMR:s som ”drar” människan 

mot den friska ändan av skalan. Antonovsky menar att alla människor har förmågan att i 

varierande grad utveckla GMR i kampen för tillvaron (Sommerschild, s.57, 1999).  

 

KASAM – känsla av sammanhang 

En global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och 

varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det 

finns hög sannolikhet för att saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan 

förvänta sig (Antonovsky, s. 17, 2005).  

     

Antonovsky utvecklade begreppet KASAM efter att ha intervjuat judar som överlevt de tyska 

förintelselägren. Gemensamt för alla dem som han intervjuade och som klarat av att hantera 

förintelselägrens fasor och som i efterhand var relativt lyckliga var enligt Antonovsky att de 
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upplevde ett inre sammanhang av känsla. Efter att ha analyserat de överlevandes berättelser 

kom Antonovsky fram till tre beståndsdelar som utgör grunden till KASAM – kunna förstå 

situationen (Begriplighet), tron på att hitta lösningar (hanterbarhet) och tycka att det är 

meningsfullt att försöka (meningsfullhet) (Sommerschild, s. 61, 1999). 

   Begriplighet syftar på i vilken utsträckning människan klarar hantera och sortera inre och 

yttre stimuli. En människa med hög känsla av begriplighet upplever stimuli som gripbara, 

sammanhängande och förutsägbara i motsats till människor med låg känsla av begriplighet 

som upplever stimuli som kaotiska, oväntade och oförklarliga. Med andra ord så förmår en 

människa med hög känsla av begriplighet göra icke önskvärda stimuli som misslyckanden, 

krig och svält till (be)gripbara (Antonovsky, s. 44, 2005). 

   Den andra beståndsdelen, hanterbarhet, handlar om vilken grad människan upplever hur 

många och vilka resurser som står till förfogande för att hjälpa den att hantera alla de krav 

man dagligen ställs inför. Det kan vara resurser som både kontrolleras av än själv eller av 

andra, till exempel en religiös tro, vänner och kollegor eller ens terapeut. Hög känsla av 

hanterbarhet innebär att man inte ser sig själv som ett offer för omständigheterna eller anser 

att livet behandlar en orättvist. Det ökar även människans förmåga att kunna släppa saker och 

gå vidare i livet. Man är medveten om att olyckliga ting kan inträffa i livet men man besitter 

en beredskap för att hantera detta (a.a., s. 45).  

   Den tredje beståndsdelen, meningsfullhet, betraktar Antonovsky som 

motivationskomponenten och innebär att människor har områden i livet som är viktiga för 

dem och som de är mycket engagerade i. Aktiviteten inom dessa områden ses som utmaningar 

som är värda känslomässig investering och engagemang. Med andra ord en upplevd 

meningsfullhet som leder till en hög motivation att göra det man gör (a.a., s. 46).  

   När en människa som upplever meningsfullhet utsätts för påfrestningar och motgångar ser 

personen det som utmaningar att välkomna snarare än bördor som man vore bättre utan. Det 

innebär dock inte att en människa som till exempel fått sparken eller blivit allvarligt sjuk blir 

glad av detta. Men med en hög grad av meningsfullhet viker inte personen ner sig utan 

konfronterar de utmaningar som den ställs inför och försöker finna en mening i det som har 

hänt (Antonovsky, 2005, s. 46).  

   Antonovsky menar att alla tre beståndsdelar är nödvändiga för att uppleva en hög KASAM 

men att de samtidigt är mer eller mindre centrala. Meningsfullhet, eller 

motivationskomponenten, förefaller vara den viktigaste. Engagerade människor har större 

möjlighet att finna resurser och utan mening eller motivation kommer hög begriplighet eller 

hög hanterbarhet inte bli särskilt långvarig. Näst därefter kommer begriplighet som den 
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viktigaste komponenten. För att hantera tillvaron förutsätter det att man förstår vad som 

händer och varför. Naturligtvis är även hanterbarhet viktig för framgångsrik 

problemhantering. Om människan inte har en tro på att resurser står till ens förfogande avtar 

meningsfullheten och därmed försvagas förmågan att hantera situationen. Att tackla tillvarons 

motgångar och problem är med andra ord beroende av KASAM i dess helhet (a.a.). 

 

Bearbetning av material  

Kvale (1997) säger att det finns en grundregel för utskrift av intervjuer, och det är att alltid 

ange hur utskrifterna har gjorts. För att analysera och strukturera mitt intervjumaterial började 

jag med att transkribera det inspelade materialet ordagrant för att skapa mig en översikt och 

på så sätt göra materialet mer lättillgängligt. Jag har skrivit ut intervjuerna ordagrant och 

därmed tagit med de flesta upprepningar och utfyllnads ord som till exempel ”typ”, ”ba” och 

”asså”. Vissa citat som återges har fått en något mer skriftspråklig form genom grammatisk 

korregering för att underlätta för läsaren. Jag har dock varit noga med att alltid behålla 

essensen av vad de intervjuade säger. Jag läste igenom materialet ett flertal gånger för att 

försäkra mig om att jag inte missat något viktigt. Nästa steg var att eliminera överflödigt 

material som avvikelser och upprepningar och skilja på det som var väsentligt och oväsentligt 

utifrån uppsatsens syfte och teoretiska utgångspunkt (Kvale, s.156, 1997). Resultaten 

presenteras i form av centrala teman som framkommit i intervjuerna tillsammans med citat 

från de intervjuade för att tydligt illustrera deras tankar och åsikter (a.a. s.177,).     

   Då jag har analyserat mitt material har jag använt mig av KASAM som ”teoretiska glasögon” 

och valt teorins tre huvudkomponenter, Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, som 

utgångspunkt i min analys 

 

Resultat  

I detta kapitel görs först en kort presentation av varje intervjuad ungdom som följs av 

resultatet av intervjuerna utifrån tre teman - behandling, personal och regler. Dessa tre teman 

har mer eller mindre varit centrala i alla fyra intervjuer. Behandling har en direkt koppling till 

uppsatsens syfte och frågeställning då det är ungdomarnas upplevelse av behandling på 

särskilda ungdomshem som jag vill undersöka. I ungdomarnas berättelser har personal och 

regler återkommande nämns som faktorer som har en direkt eller indirekt påverkan på 

behandlingen. Jag har använt mig av ett stort antal, och ofta långa, citat för att läsaren själv 
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ska kunna ta del av de intervjuades egna ord och på så sätt se vad jag bygger mitt resultat på. 

Varje intervju avslutas med en kort resultatsammanfattning.  

   Namnen på de intervjuade är fingerade då de garanterats anonymitet.  

 

Hanna 

Hanna är 26 år och blev placerad på institution första gången när hon var 11 år. Sen följde en 

period på 12 år då hon under långa perioder var placerad på 19 olika institutioner. Den senaste 

vistelsen på ett särskilt ungdomshem var 2006/2007 där hon var placerad enligt LVM i sex 

månader. Anledningarna till de många åren på institution har varit drogmissbruk och 

kriminalitet som tog sin början redan som 11-åring då hon rymde ensam till Köpenhamn. Hon 

började dricka alkohol och röka hasch vid 11 års ålder och testade heroin första gången vid 13 

års ålder. Vid intervjutillfället hade Hanna varit fri från droger och kriminalitet i tre år, 

jobbade inom en frivilligorganisation, var mor till två barn och skulle utbilda sig till 

behandlingsassistent för att sedan söka jobb på SiS -institution. 

 

Behandling 

Hanna uppger tidigt under intervjun att hon anser att det inte varit någon behandling på något 

av de ställen hon varit placerad på. I alla fall inte någon behandling i den bemärkelsen att den 

innebar någon positiv beteendeförändring hos henne. Hon är mycket kritisk till den 

behandlingsplan som upprättades på den senaste institutionen hon var på. Hon menar att det 

bara var fina ord på ett papper men i realiteten så förekom det ingen adekvat behandling. 

Alltså det var ju så ”fint” när man skulle bli placerad på de här ställena från akutavdelningen, de 

hade en ”jättefin” behandlingsplan och det såg så fint ut… men… alltså det var ju ingen 

behandling. Det var ju mest att man skulle gå i skolan och inte rehabilitera sig själv, oftast så satt 

man bara där på dagarna. TV – rummet öppnade kl fem och det var ju höjdpunkten på dagen, visst 

det var ju morgonmöte kl nio på morgonen men sen så var det inte så mycket mer.  

 

Det hon nämner som ”kanske kan påminna om behandling” under sin senaste placering är en 

tjejgrupp där syftet var att träffas två timmar i veckan och diskutera sin sexualitet och ifall 

man blivit sexuellt utnyttjad.  Hanna menar dock att detta var helt meningslöst då hon varken 

blivit sexuellt utnyttjad eller upplevde att hon hade problem med sin sexualitet. En annan 

aktivitet som klassades som behandling var All Day Lifestyle (ADL) som gick ut på att de 

intagna fick gå ut på promenad med personalen och där syftet var en successiv anpassning till 

ett liv utanför institutionen. Inte heller detta ansåg Hanna ha någon positiv inverkan på hennes 

beteende och mående. Hon säger att hon påpekade avsaknaden av behandling för sin 
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socialsekreterare. När socialsekreteraren tog upp detta med ledningen på institutionen 

hänvisade de enbart till den behandling som gavs. 

 Jag tog upp det här flera gånger men då fick jag höra… personalen gick ju in och sa att det pågår 

en viss behandling och rehabiliteringsfrågor och såna här saker, att man fick gå ut på frigång med 

personalen, det var tydligen ADL – träning. Ja… All day lifestyle. Att man får gå ut och 

socialisera sig och gå ut och handla, såna här saker.  

 

Något som Hanna däremot tycker att institutionerna var duktiga på var att sätta diagnoser och 

medicinera. Hon uppger att hon fick sju olika diagnoser, bland annat sociopat, emotionellt 

instabil personlighetsstörning, ADHD och narcissist. Dessa diagnoser resulterade i att Hanna 

skulle ta 21 olika tabletter varje dag. Hanna menar att syftet med diagnoserna var att 

institutionerna ville ha på papper vad det var som var fel på henne och att lösningen på dessa 

”fel” var medicinering. Hon tycker att behandlingen bara angrep symtomen men aldrig gjorde 

någon ansats att bearbeta orsakerna till hennes dåliga mående och destruktiva beteende. Idag 

tar Hanna ingen medicin alls och hon har aldrig erkänt någon av sina diagnoser. 

 De var jätteduktiga på att medicinera… fruktansvärt. Man får inte ett LVU eller ett LVM bara för 

att sitta av sin tid och knapra piller. Man måste bearbeta allt som har hänt från grund och botten för 

att kunna komma ut och bli normal enligt samhällets regler. Jag menar… jag slutade med min 

medicin så fort jag kom  ut och har aldrig tagit något sen dess… så jag antar att jag är ”frisk” nu. 

 

På min fråga om det gavs någon behandling i kombination med medicineringen, till exempel 

individuell samtalsterapi så svarar hon: 

Nej, nej, nej. Musikrum hade de, då fick man gå och lägga sig i en vattensäng och så var det en sån 

här… vad heter det… discokula och så fick man lyssna på delfinmusik. Det var typ det… de sa 

bara att nu kan du gå in här och slappna av, det var en avslappningsgrej för att man skulle varva 

ner och lugna ner sig… helt sjukt. 

 

Även om Hanna anser att hon inte fick hjälp med sina problem så kan hon ändå se att 

placeringarna fyllde en funktion. Hon refererar till sin tid på institutionerna som ”förvaring”, 

men det var en förvaring som förmodligen räddade hennes liv. Men hon har ändå svårt att 

hitta något positivt som hon har fått ut av alla institutionsvistelser. Snarare tvärtom. Hennes 

ilska och frustration ökade, likaså hennes drogsug. Hon knöt kontakter med ungdomar med 

likartade problem och hennes dåliga mående och negativa beteende ökade när hon kom ut. 

Visst, förvaringen i sig var ju livsuppehållande för min del, det var det. Jag var ju mycket 

destruktiv i mitt missbruk och min kriminalitet… så det var ju livsuppehållande. Men det gjorde så 

att… när jag kom ut var jag ju ännu mer sugen på att vara destruktiv för att jag hade byggt upp ett 

sådant hat inombords. Det eskalerade, det gjorde det. Jag lärde mig så jävla mycket av de här 

andra personerna som var på de här ställena när det gällde droger och kriminalitet. Det skadar en 

så fruktansvärt mycket, tilliten till människor, till omgivningen överhuvudtaget och du bygger upp 

en sådan frustration av att sitta inlåst. Det blev liksom att nu ska jag straffa hela världen för att ni 

har satt mig här, nu ska jag knarka ihjäl mig. 
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Det som fick Hanna att till slut bestämma sig för att förändra sitt liv var rädslan att förlora 

sina barn. Även här är hon mycket kritisk till institutionernas hantering av det faktum att hon 

var mor till två små barn. 

 Jag tror ifall mina barn hade fått vara mer inblandade och tillgodosett deras behov också… att ha 

en mamma även fast man sitter inlåst så tror jag att motivationen hade varit bättre… det är 

jättemånga unga tjejer som har barn som inte har träffat sina barn på flera år. Jag hade inte träffat 

mina barn på nästan två år…    

 

När hon tänker tillbaka på den tiden då hon var placerad och samtidigt var mor så säger hon 

att det var som om och personalen låtsas som om hon inte hade några barn. Hon tror att det 

beror på att personalen ansåg att hon inte var lämplig som förälder och därmed valde att inte 

involvera barnen i någon form av behandling. 

 

Personal 

Det fanns enligt Hanna en kraftig diskrepans mellan hennes behov av behandling och 

personalens vilja att åstadkomma en positiv förändring. Hon menar att de flesta i personalen 

inte brydde sig utan att även de betraktade placeringen som förvaring och inte som 

behandling. Hon säger att detta blev mycket tydligt genom den maktutövning som vissa i 

personalen visade upp.  

Vissa var ju ”titta jag har nycklarna till friheten och det har inte ni” och så går de och låser dörren 

och så går de hem. Vissa utövar den här maktpositionen med att jag har något som inte du har. 

 

Hanna betonar däremot att det fanns personal som verkligen brydde sig och ville hjälpa men 

att de motarbetades av regelsystem och direktiv från chefer.  

Alltså vissa var ju… de ville ju så gärna hjälpa de här… de ville ju hjälpa mig också… men det 

fanns ju inte… de fick ju inte… de var ju liksom, de var de här sakerna som skulle ske på det 

stället. De var låsta av regler och deras chef och saker. 

 

 

Hon tycker också att personalen många gånger dömde henne på förhand, men hon säger att 

hon är fullt medveten om att hon själv bidrog till denna bedömning genom sitt beteende. 

Visst jag var ganska aggressiv och hotfull men flera gånger var det inte befogat. De bedömde mig 

innan jag ens hade brusat upp ”gör vi inte det här nu så kommer det att bli något annat” det var 

mycket så också. De gick liksom händelserna i förväg. 

  

Relationen med personalen var sällan bra enligt Hanna och institutionerna präglades av en 

”vi” mot ”dem” mentalitet. En stark bidragande faktor till denna mentalitet var enligt Hanna 

utövandet av ett godtyckligt straff – och regelsystem 

 

Regler 

 Hanna berättar att hennes starkaste minnen från alla institutionsvistelser var de gånger hon 

hamnade i isoleringen. Hon säger att det självklart var jobbigt att vara isolerad men det 
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svåraste var att det inte existerade några riktlinjer eller regler för när isolering var befogat. 

Detta ledde till ett orättvist och godtyckligt straffsystem som personalen använde som hot när 

de tyckte att någon misskötte sig. 

 Fan, det där med isoleringen det hörde jag minst fyra-fem ggr om dagen. ”sköter du dig inte så 

blir det isolering, gör du inte så blir det isolering, isolering, isolering” Hela tiden den där jävla 

isoleringen alltså. Bara det är ju en kränkande grej att bli intagen på den där jävla isoleringen. Hos 

vissa i personalen var det så att hamnar du i bråk och börjar du slåss så blir det isoleringen, och det 

förstod man ju. Men när det blev munhuggning mellan personal och klienter så kunde det också bli 

isolering, det var helt och hållet olika från personal till personal och olika institutioner. 

 

Hon säger att isoleringen påverkar henne än idag då hon till exempel har svårt att stänga 

dörren till badrummet. Hanna säger att isoleringen även fick negativa konsekvenser för 

hennes mottaglighet av behandlingen och viljan till att förändra sitt beteende. 

Jag tror att det påverkade mig negativt, jag kände mig så oälskad som person. Är det ingen som 

bryr sig om mig? Är det ingen som tycker om mig? Det enda de vill göra med mig på grund av alla 

problem som jag skapar är att sätta mig i isoleringen, istället för att försöka lösa problemen och 

lyssna på vad jag hade att säga och vad jag ville. 

 

Hon berättar vidare att regelsystemet inte enbart drabbade de intagna utan även de i 

personalen som ville hjälpa ungdomarna. Hon säger att de i personalen som försökte 

lyssna på vad de unga hade att säga och hjälpa dem ibland var tvungna att töja något på 

regelsystemet, det vill säga att inte direkt utfärda en bestraffning utan att försöka lösa 

problemet tillsammans med ungdomen. Hanna upplevde att detta oftast möttes av ett 

stort motstånd av resten av personalen och chefer. De ansåg att de var tvungna att ha en 

enad front gentemot de intagna och att reglerna alltid måste följas annars skulle 

ungdomarna aldrig lära sig rätt från fel. 

   Regler och struktur måste dock finnas på särskilda ungdomshem menar Hanna, så länge det 

är förutsägbart och rättvist. Hon ger ett positivt exempel och refererar till en personal som var 

hård men samtidigt tydlig och rättvis. 

Där hade vi en kille som var före detta militär så det var ju som bootcamp, det var liksom lyder du 

inte så händer det här… men där var det mer struktur. Du var tvungen att lämna huvudbyggnaden 

för att sätta dig i skolan sen spelade det ingen roll ifall du satt där och inte gjorde någonting men 

du skulle vara där, så på så sätt var det ju lite bättre. Det blev mer struktur i vardagen och det 

gjorde så att man kände sig mindre stressad. 

 

 

Sammanfattning - Hanna 

Hanna anser att på de 19 institutioner hon suttit på var det inget av ställena som erbjöd 

en adekvat behandling som svarade upp till hennes problematik. Hon refererar till sin tid 

då hon var placerad som ”förvaring”.  Hennes destruktiva beteende förklarades med en 

rad olika diagnoser och lösningen på problemen var medicinering. Hon säger emellertid 

att tiden på institutionerna var livsuppehållande men att de samtidigt ökade hennes 
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frustration, drogsug och hat mot samhället. Hon upplevde att majoriteten av personalen 

inte gjorde någon ansträngning för att hjälpa henne och de som ville hjälpa inte kunde 

det på grund av stela regelsystem och ett motstånd från kollegor och chefer. Hon anser 

att regel – och straffsystemet var godtyckligt och oförutsägbart och att alla de gånger 

hon blev isolerad har satt djupa spår hos henne som hon bär med sig än idag. 

Isoleringen medförde även ilska som försvårade en positiv beteendeförändring.  

   Hon tycker det är anmärkningsvärt att det ur ett behandlingsperspektiv inte beaktades 

att hon var mor till två barn då det i slutänden var dem som fick henne att förändra sitt 

liv till det positiva. 

 

Ivan 

Ivan är 20 år och dömdes enligt LSU till sluten ungdomsvård när han var 15 år. Sen dess har 

han suttit på 14 olika institutioner och kom senast ut i december 2009. Under dessa fem år har 

Ivan bara varit fri i sammanlagt åtta månader. Anledningen till de många åren på olika 

institutioner var kriminalitet och drogmissbruk. Vid intervjutillfället var Ivan drogfri och lagt 

det kriminella livet bakom sig  

 

Behandling 

Av alla de institutioner som Ivan varit på anser han att det endast var ett ställe där 

behandlingen hade någon effekt – en institution i Uppsala. Det var det sista stället han var 

placerad på innan han kom ut. De andra ställena refererar han till, precis som Hanna, som 

förvaring. 

Först och främst kommer man till en akutavdelning… eh… om du har LVU… kommer du till en 

akutavdelning där de gör en utredning på vilket ställe de tycker passar dig och vilken sorts 

behandling de tycker att du behöver… eh… men på de 5 åren jag varit på SiS så finns det bara ett 

ställe som har behandling… och det ligger i Uppsala… som har en tolvstegsbehandling som… är 

behandling. De andra ställena var bara förvaring. … så det är… ja så har det varit… man kanske 

går upp kl tio och väntar på att de ska starta TV:n  eller bara spela kort. 

 

Ivan nämner flera bidragande faktorer till varför behandlingen på institutionen i Uppsala hade 

sådan positiv inverkan på honom. Det var bland annat stämningen på avdelningen, 

personalens arbete med att åskådliggöra alternativa valmöjligheter och arbetet med de 

intagnas familjer. 

 Där fanns inte den där jiddriga stämningen… det var inte den här vi mot dem, alla var på samma 

nivå. Dom försökte göra så gott de kunde för att hjälpa oss ut, det handlade inte bara om det här att 

du har gjort det, det och det. Du har gjort så här men du kan även göra så här eller så här… det är 

upp till dig, du får välja själv… och så hade de hade familjeveckor som man kanske… många hade 

trassliga familjeförhållanden så försökte man att förbättra relationen där… något som de andra 

ställena sket i… asså saker som är rätt självklara för att det ska funka när man kommer ut. 
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En annan faktor som Ivan lyfter fram är miljön på institutionen i Uppsala och hur den 

påverkade hans mående. 

Sen beror det ju på hur trevligt man gör det på avdelningen också… kommer man in på en 

avdelning och det är trästolar och… asså… du vet… inga färger eller sånt, det är klart man tänker 

vad fan är det här, kommer man på ett annat och det e lite färg på väggarna så tänker man shit 

mannen. Ja miljön på ställena har stor betydelse…. det stället jag snackade om med 

tolvstegsbehandling är det ända stället jag varit på där inte möblerna sitter fast i väggen… om du 

vet hur de ser ut… häkten… så ser ditt rum ut ju… men det här var som ett riktigt rum, du hade en 

säng, en byrå… ja du hade allt, bara en sån sak påverkar dig jävligt mycket. Du tänker inte riktigt 

på var du är… det känns som om du är där för behandling, du är inte där för straff utan du är där 

för en behandling… och möjligheten att bara kunna ha en matta på sitt rum, bara det är jävligt 

skönt… att kunna ha en vask på sitt rum för att kunna borsta tänderna… och du blir aldrig inlåst… 

de flesta har ju slussar som du blir inlåst på… där fanns inga slussar. Du kunde gå upp mitt i natten 

och ta en cigg… ja det var skitskön stämning. 

 

För någon som Ivan som har vistats en tredjedel av sitt liv på institution menar han att 

en viktig del av behandlingen är förberedelsen för ett liv utanför institutionen. 

Ja, en tydlig behandling och att förklara för en vad det är man ska göra för att få komma ut och 

hjälpa en med de saker man kommer att behöva ha hjälp med på utsidan som till exempel om man 

ska söka skola eller om man ska skriva in sig på arbetsförmedlingen… hjälpa till att ringa 

telefonsamtal om det är sånt som behövs… och de berättade… ja… gav oss hopp. 

 

Att han anser att det inte var någon behandling värd att nämna på de andra institutionerna 

menar han inte enbart var SiS fel utan säger att hans bristande motivation till förändring och 

att han upplevde placeringen som ett straff bidrog till varför behandlingen hade sådan liten 

verkan på honom. 

Alltså… första gången jag blev placerad så fick jag ett och ett halvt år i tingsrätten så jag tog ju det 

som ett straff… jag såg det inte som att jag behövde hjälp… jag hade ju valt det livet… alltså det 

kriminella livet. Det var ju den jag var.  

 

 

Personal 

Ivan tycker att bra personal som ville hjälpa var sällsynt på institutionerna och det fanns ett 

motstånd från de intagnas sida att samarbeta med personalen, och detta påverkade stämningen 

negativt. 

Om det var en schysst personal så var det lugnt och skönt på stället… men… det är en schysst på 

20 andra… så att… de flesta som är där är mot personalen… så det är aldrig bra stämning. 

 

På vissa institutioner var kontakten mellan personal och de intagna mycket begränsad. 

På vissa ställen så sitter personalen i en sluss… i en egen bur, en glasruta och tittar ut så att vi 

sköter oss… vilken bild får du då av att det är en behandling? Vi pratar med oss själva, vi umgås 

med oss själva… med samma folk från andra ställen. Du ser bara personalen när det är mat och när 

det är dags för inlåsning. 

 

Den stora skillnaden på personalen i Uppsala och personalen på de andra ställena var 

graden av engagemang och att de visade att de verkligen ville hjälpa en. Innan Ivan 
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placerades i Uppsala så var hans upplevelse att personalens främsta funktion var att 

bibehålla ett lugn på avdelningarna och att detta gick ut över behandlingen. 

 Allt kretsade kring att det skulle vara lugnt på avdelningen och därför fanns inte behandlingen tror 

jag. När jag kom till Uppsala så snackade jag inte med någon personal… jag var som jag var på de 

andra ställena… men när jag förstod att personalen som var där, de var där för att de ville hjälpa 

än, då började man att släppa lite och lyssna lite och till slut så… ja… så vågade man, det är det 

som det handlar om… man är van att inte snacka med personalen när man är inlåst för det finns 

inget att snacka om… det är inget som gör… berätta lite så kan jag se vad jag kan göra för att 

hjälpa dig… det finns inte, men på detta ställe så var det så… och till slut så blev man motiverad 

när man såg vad man kunde få när man valde att lägga ner sin hårda attityd… 

 

 

Regler 

Då det uppstod konflikter mellan personalen och ungdomarna så ledde detta till två 

saker – förflyttning eller isolering i 24 timmar. Regelverket resulterade i en ”vi” mot 

”dem” kultur. 

Inget tjafs, det tolereras inte… bråk… förflyttning direkt… eller isolering… Påverkan var att man 

blev ännu mer arg och ännu mer vi mot dom… så den påverkan var det… ja,  man var ofta jävligt 

arg och det gjorde ju inte så att det blev lugnare på avdelningen . 

 

Ivan hävdar att personalen spelade en viktig roll i och med hur de valde att tillämpa 

reglerna och därmed fick möjlighet att hjälpa ungdomarna istället för att bestraffa dem. 

Han tar institutionen i Uppsala som ett positivt exempel. 

Bättre personal från början… inte ta in vem som helst… eller ta in folk som bryr sig, som 

verkligen vill göra något för att hjälpa en… för är det sån personal på stället då blir det ingen 

isolering. Det stället jag var på… där jag fick behandling… de hade haft en eller två isoleringar på 

ett helt år medan andra ställen kanske har… och då snackar avgiftning på samma ställe också… 

kanske två-tre isoleringar i veckan… så det är stor skillnad. Det är klart att det måste finnas regler 

annars blir det ju kaos… men det handlar mycket om hur personalen väljer att använda reglerna… 

om de vill hjälpa ungdomarna eller bara dela ut straff.   

 

 

Sammanfattning – Ivan 

Precis som Hanna finner Ivan att de år han vistades på olika institutioner enbart var 

förvaring och inte någon behandling. Han uppfattade placeringen som ett straff och inte 

som en möjlighet att få rätsida på sitt liv. Relationen med personalen var ansträngd och 

deras tillämpning av isolering och förflyttning åstadkom endast ett, enligt Ivan, skenbart 

lugn på avdelningarna. Reglerna blev ett sett att motivera strafftillämpning. Desto 

mindre gjordes för att hjälpa ungdomarna med deras problem. Men för Ivan fanns ett 

undantag. En institution i Uppsala där han genomgick en tolvstegsbehandling där den 

engagerade personalen, den trivsamma miljön och möjligheten att reparera relationen 

till sin familj gjorde att Ivan ”släppte garden” och motiverade honom till att förändra sitt 

liv. 
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Sara 

Sara är 17 år och satt placerad enligt LVU från oktober 2008 till augusti 2009. Hon blev 

placerad på grund av drogmissbruk och annat destruktivt beteende. Vid intervjutillfället 

var Sara drogfri, pluggade sista året på gymnasiet och bodde hemma hos sin mamma. 

 

Behandling 

Till skillnad mot Hanna och Ivan har Sara nästintill uteslutande positiva erfarenheter av 

behandlingen som gavs i samband med hennes placering.  

Behandlingen var fan det bästa jag gjort i hela mitt liv… det var absolut det bästa som kunde 

hända mig att de placerade mig där… jag är fett glad för det idag. Den behandlingen kallades 

DBT, dialektisk beteendeterapi… och asså… DBT har fyra moduler… typ så här… mindfullness, 

att leva här och nu… och… att kontrollera sina känslor… och att stå ut när det är svårt… och så 

var det en till… att hantera relationer. Det är typ det som man lär sig där… och så hade vi 

individualterapi och vi hade kontaktpersoner… så ja… det var mycket saker man fick göra. 

 

När jag frågar vad det var som var så bra med DBT och hur det har hjälpt henne svarar 

hon: 

Att man lär sig väldigt bra saker… som att man lär sig att hantera relationer… och det behöver 

man ju alltid. Oavsett om det är till ens föräldrar eller till din pojkvän eller vänner. Och att leva här 

och nu är också jätteviktigt och att kontrollera sina känslor och… vad heter det… stå ut när det är 

svårt… det är också väldigt bra, att man inte bara flyr och gör en massa dumma saker utan att man 

stannar i att må dåligt och bara vara där och litar på att det går över. 

 

Det var speciellt ett tillfälle i behandlingen som har betytt extra mycket för henne. 

Ångesthanteringen, den var jättebra. Jag tror att det var den som verkligen förändrade mig på 

riktigt. När jag kom det så hade jag så sjuuukt mycket ångest över allting, och så var det en kille 

som jobbade där som hette Per… och han hade den här ångesthanteringen med mig, och så går vi 

på en promenad och han fick mig verkligen att förstå att ångesten till exempel inte fick min pappa 

att sluta knarka, han ba ”va fan har du ångest för då?” Alltså det var kanske tre minuter men de tre 

minuterna var verkligen… alltså… jag tänkte att har jag slösat bort femton år av mitt liv av att sitta 

och ha ångest över saker som aldrig har hjälpt mig, fett onödigt! det var det bästa samtalet jag haft 

i hela mitt liv, för det var väl mest ångesten som var mitt problem när jag kom dit. Det var det som 

fick mig att ta droger och skära mig själv och skolka och sånt. 

 

Men Sara uppger att det inte var helt lätt i början på sin placering. Hon var arg och 

motivationen var låg. 

Först var jag väl inte speciellt motiverad, jag tyckte bara att det var skit att sitta inlåst och inte få 

göra något. Då var jag ju bara arg på hela situationen… men sen efter det där ångestsamtalet så 

tror jag att jag verkligen öppnade mig och att jag förstod att shit kan jag lära mig så här mycket 

efter tre minuter fatta då vad jag kommer att lära mig på ett halvår och vad grymt det kommer att 

vara. 
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En annan avgörande faktor i behandlingen som hjälpt Sara är att hon fick diagnosen 

manodepressiv. 

De kom fram till att jag är manodepressiv också och då fick jag ju medicin för det och det har typ 

förändrat allt och det är verkligen hur skönt som helst! Alla humörsvängningar är borta och jag 

kan fungera i skolan och det har jag aldrig kunnat göra tidigare. 

 

Hon hade fått behandling innan hon kom till institutionen men Sara uppger att hon inte 

var redo för någon behandling då, och att bli inlåst var det som krävdes för att göra 

henne mottaglig för hjälp. 

Jag vet att den har förändrat hela mitt liv. Alltså, hade jag inte kommit dit så hade jag hållit på med 

droger idag… det vet jag. Och jag hade aldrig gått i skolan och jag hade aldrig blivit motiverad för 

jag har gått i så många terapisamtal och behandlingsskolor. … men då var jag inte redo för hjälp… 

och hade jag inte blivit inlåst så hade jag aldrig blivit redo för hjälp heller, så jag vet att det var 

jättebra för mig… för hade jag bott härute då vet jag att jag hade kunnat göra exakt vad jag ville 

hela tiden och då hade det bara blivit skit. 

 

Personal 

Sara är lyrisk när hon pratar om personalen och deras betydelse för hennes behandling.  

De som jobbade där var väldigt duktiga… jag blev typ bästa kompis med ganska många av dom… 

jag hade skitkul med dom… de var jättesnälla och tog sig alltid tid och lyssnade när man mådde 

dåligt och när man behövde dom… så det var sjukt bra.  

 

Hon säger att personalen alltid fanns där till hands men att det är upp till var och en att 

välja ifall man vill ta emot deras hjälp. 

 Det var ju vissa som bodde där som verkligen inte förstod någonting och typ ba jag hatar 

personalen och alla är dumma i huvudet och jag vill bara ut och börja knarka igen och jag hatar 

alla… men det där får man ju välja själv om man vill öppna sig och ta den hjälp som man får eller 

om man bara vill se sig själv som ett offer… så det var ju vissa som inte utvecklades någonting 

och som bor kvar där och kanske har bott där i två år och inte lärt sig något… men det är ju för att 

de inte vill det liksom. 

 

Det låg inte bara en vinst i att få en adekvat behandling om man lyssnade på personalen 

utan Sara visste att det ökade även hennes chanser att få komma hem. Och som belöning 

om man skötte sig fick ungdomarna hitta på olika aktiviteter tillsammans med 

personalen. 

Jag tyckte det var jättebra för jag visste att gör jag som de säger så kommer jag att komma ut 

härifrån snabbare… plus att man lärde sig en massa bra saker och personalen var helt underbara… 

jag hade jättekul med dem… jättesnälla. Och de var så här ungdomliga också så man hade jättekul 

med dem… och de drog ju med oss på bra saker också… typ på sommaren så åkte vi och badade, 

vi åkte båt och drog till Liseberg och sådana saker… om man skötte sig.  

 

Regler 

Initialt så tyckte Sara att alla regler var jobbiga men kan så här i efterhand se att 

reglerna gav vardagen struktur, något som varit sällsynt i Saras liv innan placeringen. 

Att andra skulle bestämma när jag skulle gå och lägga mig och att de bestämde vad jag skulle äta 

och… sådana grejer tyckte jag var skitjobbigt och skit störande och att de hade jättejobbiga regler 
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för allting… men så här i efterhand så vet att jag att det var väldigt bra att de hade de här reglerna. 

När jag bodde hemma så hade jag aldrig några regler och då kunde jag göra exakt vad jag ville 

men sen när jag fick struktur så var det väldigt skönt att gå upp samma tid varje morgon, och göra 

samma saker hela tiden och gå och lägga sig samma tid. När allt var samma hela tiden kunde man 

verkligen slappna av när man slapp det här kaoset hela tiden… så det är väldigt viktigt med 

struktur… för då kan man landa också… när man har struktur så kan man landa i sig själv. Så det 

är jätteviktigt att de har det… alltså regler. 

 

Sara upplever att reglerna var många och att hon inte förstår syftet med vissa av dem 

men att det alltid gick att diskutera reglerna med personalen, något som Sara menar 

medförde en känsla av att hon själv var delaktig och gavs möjlighet att påverka tiden på 

hemmet. 

Lite kunde man påverka men reglerna höll de sig väldigt mycket till… men man fick vara med att 

påverka. Det är ganska skönt att få sin vilja igenom… det underlättade nog lite för vi hade 

verkligen regler för allt… och att de kunde tänja lite på de reglerna och att de lyssnade lite på det 

man sa ibland var ju jätteskönt… för då kände man att man hade lite att säga till om och att de 

lyssnade på en… man kände att någon faktiskt bryr sig… på riktigt. 

 

Sammanfattning – Sara 

Sara beskriver sin upplevelse av behandlingen i uteslutande positiva ordalag. Hon anser 

att det är det bästa som har hänt henne och det är speciellt ett tillfälle i behandlingen 

som har betytt extra mycket för henne – att hon fick hjälp att förstå och hantera sin 

ångest. En annan viktig vändpunkt var när hon fick diagnosen manodepressiv. Som 

resultat av medicineringen för sin sjukdom försvann hennes humörsvängningar och det 

underlättade hennes förmåga att koncentrera sig i skolan. Att bli inlåst innebar en rad 

olika regler som gav struktur till hennes vardag och gjorde henne mer mottaglig för 

behandling. Sara tycker att personalen alltid lyssnade och fanns till hands när hon 

mådde dåligt och det gick alltid att diskutera och ibland förhandla om reglerna, så länge 

man skötte sig. Sara anser att antingen ser man sig själv som ett offer för 

omständigheterna eller så bestämmer man sig för att ta emot den hjälp som erbjuds. 

Sara valde det sistnämnda och menar att det räddade hennes liv.   

 

Johnny 

Johnny är 17 år och var placerad i åtta månader från mars 2009 till oktober 2009. Han 

var placerad enligt LVU då han hade rymt hemifrån och rökt hasch. Vid intervjutillfället 

gick han i gymnasiet och bodde i en träningslägenhet i väntan på att få en egen lägenhet. 
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Behandling 

Johnny förstår inte syftet med hans placering då han inte anser att han var i något behov 

av behandling. Och någon behandling gavs inte heller enligt Johnny. 

De enda som kan kallas för behandling det var att jag skulle mellanlanda mellan institution och 

boende… och att man jobbade på dagarna och så… det var själva poängen med stället att man 

hade en dagverksamhet som gick ut på att man jobbade och då jobbade man inom området på 

institutionen.  Jag har aldrig velat förändra mig. Jag har aldrig gått med på någon behandling och 

det känns bara som en massa inbillningar som de hade… 

 

På frågan om det upprättades någon vårdplan och om han fick ta del av den så svarar 

Johnny: 

Jag fick en vårdplan på grund av att de inte visste hur länge jag skulle vara där… då fick jag… jag 

kommer inte ihåg vad det hette med det var en plan de hade… så de hade mål där…typ att jag 

skulle sluta röka hasch och jobba på relationen med farsan…  men det var inte jag som bestämde 

det utan det var psykologer och soc och… jag har inget minne av att jag fick se min vårdplan. 

 

Johnny säger att det bara blev värre av att sitta inlåst och att han inte hade några 

egentliga problem, utan problemet var hans pappa som missbrukade och slog honom. 

Jag upplevde bara att jag var nedtryckt… det är det enda jag kan känna därifrån… det var att jag 

var nedtryckt. De skrev en massa anledningar och behandlingsplaner när jag inte ens behöver 

någon behandlingsplan eller hade någon större anledning att vara där… att man har haft en farsa 

som dricker och slagit en, det är ingen anledning att man ska behöva sitta på låst institution… att 

man har rymt från sin farsa innebär inte att man är rymningsbenägen… att man har rymt från sin 

farsa… man är ju rädd då… och då är det klart att man sticker därifrån. 

 

Något försök att få till ett arbete för att förbättra relationen mellan Johnny och hans 

pappa gjordes aldrig från institutionens sida, även fast det var ett av målen i hans 

vårdplan. 

Jag tror inte ens att dom kontaktade honom… men det spelade ingen roll… han har aldrig brytt sig 

om mig ändå så varför skulle han göra det när jag satt inlåst… Det var också ett konstigt mål i min 

vårdplan, de frågade aldrig mig om jag ville förbättra relationen med farsan… 

 

Personal 

Johnny berättar att vissa av personalen visade omtanke och arbetade för att man skulle 

få en så dräglig tid som möjligt på institutionen, medan andra inte brydde sig alls. 

Det var några i personalen som var jätteschyssta mot en. De brydde sig inte om varför man var där 

utan ville bara att man skulle ha den bästa tiden där som möjligt. Andra körde bara sitt eget race… 

det var ingen som var så engagerad i behandling. Jag hade även en kontaktperson som jag inte 

gillade eller kom överens med och det sista han sa till mig var att jag var en jävla egoist… så hur 

mycket behandling… eller hur mycket tror du att han brydde sig om mig innan… inte ett dugg. 

 

Johnny förklarar vad det är som gör att en personal är bra: 

Att de är schyssta mot en, att de tar hänsyn till en, lyssnar på en, de är trevliga mot en, de 

respekterar en som person… det finns jättemånga som inte gör det liksom. Det är bra när man kan 

förhandla med personalen och att det pratar med en som en människa… 
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Det var speciellt en personal som Johnny gillade och han säger efter viss eftertanke att 

deras samtal fungerade som en form av behandling. 

De samtal som jag hade som inspirerade det var med … och jag tror att det var en del av 

behandlingen också… det var med en väldigt livskunnig person som hette Stefan som var 

arbetsledare och han kunde verkligen snacka hur länge som helst om olika saker i livet… vad han 

tyckte och vad som var bra och vad som var dåligt… jätteintressant att lyssna på… han var också 

utbildad som behandlare tror jag… han snackade mycket om hur man skadar sig själv och… han 

försökte lära en massa saker. Man fick ett helt annat tankesätt efter man hade pratat med honom… 

han hade ett helt annat tankesätt på saker och ting. Han hade jättemånga teorier om hur man 

skadade sig själv och varför man mår dåligt och sådär 

 

När Johnny berättar vad han anser är viktigast för att kunna uppnå en positiv förändring 

så refererar han återigen till Stefan. 

Jag fick ut vettig livskunskap av arbetsledaren för att… jag fick en större förståelse om livet och 

så… jag fick en större förståelse för känslor… varför man blir upprörd över vissa saker och ting… 

varför man gör vissa saker och ting… varför man skadar sig själv mycket. Efter jag snackade med 

Stefan så var det lättare att rycka på axlarna åt saker och ting… han kunde prata om det också… 

om att släppa saker… bara rycka på axlarna.  Fler som honom borde det finnas på sådana där 

ställen.  

 

Han säger dock att han hade kunnat få hjälp utan att behöva vara inlåst. 

 Jag hade kunnat prata med en sån som Stefan utanför och inte behöva vara inlåst… och 

fortfarande vara fri och inte behöva jobba på ngn pissig institution för 20 spänn i timmen. 

 

 

Regler 

Johnny tycker att det var svårt att veta vilka regler det var som gällde på institutionen då 

regeltillämpningen var godtycklig och beroende av vilken personal det var som gjorde 

bedömningen. 

Det kändes som om de hitta på en massa regler som inte fanns… några i personalen tog vissa 

regler på allvar som ingen annan tog och försökte bara göra det som värst som möjligt och försökte 

att få det så institutionsaktigt som möjligt. Många gånger kändes det som om reglerna bara var till 

för att kontrollera ungdomarna och inte till för att hjälpa oss. 

 

Johnny anser att regler måste finnas på institution för att det kan skapa struktur och lugn 

som är en förutsättning för att kunna ge behandling. Men då måste reglerna vara samma 

för alla. 

Jo det är ju dagsrutiner… man ska gå upp en viss tid, man ska äta en viss tid och så… så har det 

alltid varit på institution… och regler och rutiner måste väl finnas för det är jävligt många struliga 

människor där… och det är ju svårt att behandla någon om det inte är lugnt på avdelningen… men 

då måste ju reglerna gälla för alla. 

 

Sammanfattning – Johnny 

Johnny anser att han varken var i något behov av behandling eller att någon kontinuerlig 

behandling gavs. Han säger att en vårdplan upprättades men att han varken fick vara 
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med och påverka den eller har något minne av att han fick läsa den. Det främsta skälet, 

enligt Johnny, till att han blev inlåst var att han rymde från sin pappa som slog honom. 

Ett av målen i Johnnys vårdplan var att förbättra relationen mellan honom och hans 

pappa, men någon ansats till detta gjordes aldrig från institutionens sida. Det positiva 

Johnny lyfter fram och som han anser kvalificeras som behandling var samtal med en av 

behandlarna som gav honom livskunskap och större förståelse för sina känslor. Han 

tycker emellertid att den hjälpen hade han kunnat få utan att behöva vara inlåst. Vissa av 

personalen var schyssta i och med att de visade respekt och gjorde vad de kunde för att 

underlätta för tiden på institutionen. Andra brydde sig inte alls och använde 

regelsystemet godtyckligt enbart för att kontrollera ungdomarna, och inte för att skapa 

lugn och ordning och på så sätt skapa ett tryggt behandlingsklimat.   

 

Analys 

 För att analysera mitt material kommer jag att använda mig av de tre beståndsdelarna i 

KASAM – begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och koppla detta mina 

frågeställningar – vad har varit verksamt respektive inte verksamt med behandlingen enligt de 

intervjuade ungdomarna? Jag kommer att presentera varje ungdom för sig då det underlättar 

för läsaren att jämföra med resultaten som min analys baseras på. 

 

 Hanna 

 Antonovsky anser att upplevd meningsfullhet i tillvaron är det viktigaste för att en person ska 

kunna hantera påfrestningar och motgångar. Med hög motivation medkommer större 

möjlighet att finna resurser och en ökad förmåga att förstå vad som händer och varför. 

(Antonovsky, s. 46, 2005). Hanna ger utryck för låg motivation och engagemang i sitt 

förändringsarbete då hon var placerad på institution. Detta menar hon har att göra med att hon 

helt enkelt upplevde sina placeringar som förvaring och inte någon behandling. Hon uppger 

förvisso att det var en förvaring som förmodligen räddade hennes liv. Förvaringen i sig fyllde 

en funktion men inte innehållet som fyllde ut tiden. Hon fann ingen mening i att bara sitta av 

tiden medan hon ”knaprade piller” för sina diagnoser som hon dessutom anser var felaktigt 

ställda och samtidigt inte gavs möjligheten att bearbeta orsakerna till sitt dåliga mående och 

destruktiva beteende. Diagnoserna anser hon att hon fick för att institutionerna ville ha svart 

på vitt vad det var för ”fel” på Hanna. Om man betraktar diagnoserna och medicineringen 

som icke önskvärda stimulis utifrån Hannas perspektiv är det lätt att förstå att detta påverkade 



36 

 

hennes förmåga att hantera tillvaron till det sämre. Antonovsky menar att graden av 

hanterbarhet står i relation till de resurser som en människa har för att hjälpa den att hantera 

livets motgångar och utmaningar (a.a., s. 45). I Hannas fall resulterade diagnoserna och 

medicineringen i förvirring, frustration och ilska. Det innebar därmed en belastning och inte 

en resurs för att hjälpa henne. Hanna upplevde inte att det gjordes några ansträngningar från 

institutionernas sida för att hjälpa henne att förstå sina diagnoser och den stora mängd 

medicin hon var tvungen att ta. En naturlig följd för en person i en utsatt situation som inte 

förstår vad som händer och varför är en reducerad känsla av sammanhang (a.a., s. 46). I 

Hannas fall innebar detta ett mycket lågt engagemang i sin vård och behandling och en 

förstärkning av hennes destruktiva sidor på grund av en minskad tillit till andra människor. En 

annan potentiell resurs är behandlingspersonalen då det är dem som ska genomföra 

behandlingen tillsammans med ungdomen. Men enligt Hanna så hade de flesta i personalen 

ungefär samma syn på placeringen som hon själv hade – det handlade först och främst om 

förvaring och inte om någon adekvat behandling. Förvaringen skulle genomföras så lugnt som 

möjligt och det implementerades genom ett godtyckligt och oförutsägbart straff – och 

regelsystem. Antonovsky menar att KASAM i dess helhet är beroende av alla tre 

komponenter men att de går att gradera komponenternas betydelse. Som redan nämnts är 

motivationskomponenten meningsfullhet den allra viktigaste (Antonovsky, s. 46, 2005). Då 

personalen i förhållande till Hannas behandling visade ett lågt engagemang, en ovilja att 

hjälpa och en demonstrativ maktutövning påverkade detta Hannas motivation till det sämre. 

När det dessutom kombinerades med ett straffsystem i form av isolering som innebar 

utvecklandet av en ”vi” mot ”dem” kultur så försämrades Hannas motivation ytterligare. 

    Det allra viktigaste för Hanna, och som i slutändan fick henne att förändra sitt liv, var 

hennes två barn. Om hon inte var beredd att investera någon kraft och energi i att försöka 

förändra sig då hon var inlåst, var hon desto mer villig att känslomässigt investera i sina barn 

när hon blev utskriven. I sin roll som mamma upplevde Hanna en hög meningsfullhet att 

försöka förändra sitt liv. Men det faktum att Hanna var mor till två barn och att från 

institutionens sida göra en ansats för att involvera dessa i behandlingen och att på så sätt öka 

Hannas motivation gjordes dock inte. Om större hänsyn tagits till att Hanna var tvåbarnsmor 

hade det förmodligen gett Hanna en starkare känsla av sammanhang och en ökad vilja till att 

försöka förändra sitt liv medan hon var inlåst.  
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Ivan 

 Det finns mycket gemensamt i Ivan och Hannas kritik gentemot de särskilda 

ungdomshemmens behandling, eller snarare brist på behandling. De anser båda att det förts 

och främst handlade om förvaring och inte någon behandling eller vård, det var personal med 

ett lågt engagemang vars främsta uppgift var övervaka och kontrollera de intagna med ett 

godtyckligt straff - och regelsystem och de tyckte inte att de gavs någon möjlighet att kunna 

påverka sin situation. Ivan såg dessutom ingen mening i att försöka förändra sig då han såg på 

inlåsningen enbart som ett straff och inte som någon möjlighet att förändra sitt liv. Utifrån 

Antonovskys (2005) resonemang kring meningsfullhet, där han säger att 

motivationskomponenten innebär att människor har områden i livet som de anser är värda 

deras engagemang och känslomässiga investering, så var Ivans motivation låg då han själv 

inte hade valt att medverka i någon behandling. Han var dömd till det. Han hade valt det 

kriminella livet och eftersom det var en så stor del av hans identitet fanns det ett stort 

motstånd till förändring. Att bli inlåst var enligt Ivan en del av det kriminella livet han valt. 

Detta motstånd kan även kopplas begriplighetskomponenten. Ivan begrep inte varför han 

skulle vilja förändra sig och denna ovilja förstärktes av ett bestraffande klimat inne på 

institutionerna. Det var med andra ord inte (be)gripbart för Ivan att han skulle kunna bli 

bestraffad till förändring.  

   Ivans erfarenhet av institutionsplaceringar är överlag negativa, med undantag från den 

senaste placeringen som han är mycket positiv till. Detta innebär för Ivan en möjlighet att 

jämföra sina erfarenheter och lättare förstå vad det var som har hjälpt honom. I kontrast till de 

tidigare placeringarna så var personalen på den senaste institutionen en reell resurs och kan 

alltså direkt kopplas till hanterbarhetskomponenten. Personalen tog sig tid för att lyssna på 

Ivan och visade att de ville hjälpa honom genom att åskådliggöra alternativa sätt att tänka och 

bete sig på. Ivan upplevde att han blev respekterad som person och att ansvaret för att 

förändra sitt liv låg först och främst på honom. Här innebar personalen och deras 

förhållningssätt gentemot Ivan en resurs som bistod honom att hantera tillvaron på 

institutionen och gav honom verktyg för att kunna överge sin kriminella identitet och gå 

vidare i livet. En annan faktor som Ivan lyfter fram som mycket viktig för att just kunna gå 

vidare i livet var personalens arbete med att förbereda honom för ett liv efter avslutad 

placering. Det kunde handla om praktiska saker som att få hjälp med att ringa telefonsamtal 

till exempelvis arbetsförmedlingen eller att undersöka möjligheter till utbildning. Man 

arbetade också för att förbättra relationen mellan Ivan och hans familj. Detta förberedande 

arbete menar Ivan gav honom hopp om framtiden och kan kopplas till alla tre komponenterna 
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i KASAM – det blev fullt begripligt (begriplighet) för Ivan vad syftet med arbetet var och 

detta ledde i sin tur till en tro på att hitta lösningar (hanterbarhet) som innebar ett ökat 

engagemang (meningsfullhet) i sitt förändringsarbete.  

   Miljön på den senaste institutionen är också något som skiljde sig från hans tidigare 

placeringar och som Ivan anser hade stor inverkan på hans mående. Det rörde sig om 

skillnader i detaljer som till exempel lite färg på väggarna, stolar som inte var fastskruvade i 

golvet, en matta på rummet och frånvaro av slussar. Han menar att institutionen sände en 

signal till ungdomarna att de hade ett värde och att de var där för behandling och inte som 

straff. Då det primära syftet med placeringar på särskilda ungdomshem motiveras utifrån ett 

behandlingsperspektiv och inte ett straffperspektiv (Norström & Thunved, 296-299, 2008; 

allmän SiS- rapport, 2009:7) kan det tänkas att de intagna upplever dubbla budskap ifall 

hemmet påminner mer om ett fängelse än om ett ställe där man ska få behandling. 

Antonovsky säger att begriplighet grundar sig på en förståelse av situationen man befinner sig 

och att desto större förståelse en människa har desto större är förmågan att på ett önskvärt sätt 

hantera stressfyllda situationer (Antonovsky, s. 44, 2005). Detta blir tydligt i Ivans berättelse 

om hur miljön fick en innebörd av hur han tolkade situationen han befann sig i. I och med den 

mer inbjudande miljön upplevde Ivan för första gången att en institution kunde verka som en 

lugn och trygg plats för behandling, och inte som ett ställe utformat för en kontrollerad 

förvaring. 

 

Sara 

För Sara var placeringen på institution och behandlingen som gavs i samband med den nästan 

uteslutande positiv. När hon berättar om sin dialektiska beteendeterapi så är det uppenbart att 

institutionen lyckades med att göra behandlingen begriplig för henne och därmed göra hennes 

vistelse på institutionen begriplig, hanterbar och meningsfull. Initialt så tyckte Sara att det var 

jobbigt att vara inlåst men uppger att efter ett ångestbearbetande samtal så kom hon till insikt, 

inte bara varför hon mått så dåligt, utan även vad hon kunde göra för att må bättre. Till följd 

av denna insikt kunde hon vända något negativt, det vill säga att vara inlåst, till något positivt 

och hon förstod att hon gavs en möjlighet att förändra sitt liv. Detta är en aspekt av att ha en 

hög grad av hanterbarhet - det ökar en människas förmåga att släppa saker och kunna gå 

vidare i livet (Antonovsky, s. 45, 2005) En annan faktor som hade stor inverkan på att göra 

Saras tillvaro både mer begriplig, hanterbar och meningsfull var att hon diagnostiserades som 

manodepressiv. Hennes humörsvängningar fick en förklaring och medicineringen gjorde så 

hon lyckades fokusera i skolan. 
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    Sara menar att det är mycket upp till en själv ifall man vill ta emot den hjälp som erbjuds. 

Hon säger att man måste fatta ett beslut där man antingen väljer att se sig själv som ett offer 

för omständigheterna eller att man väljer att se behandlingen och personalen som en resurs 

som kan erbjuda hjälp till förändring. Sara valde att se på behandlingen som en positiv 

utmaning som kunde utveckla henne som person. Hon fann med andra ord en meningsfullhet i 

att göra det hon gjorde. Även detta tyder på en hög grad av hanterbarhet från Saras sida.  

  Struktur och regler ser hon i efterhand som något positivt. Det skapade förutsägbarhet och 

trygghet, något som varit helt frånvarande i hennes liv innan. Samtidigt upplevde hon att det 

alltid fanns en möjlighet att förhandla med personalen om reglerna. Konsekvensen blev att 

Sara upplevde medinflytande och att hon kunde påverka sin situation.  

   I Saras berättelse om tiden på institutionen och behandlingen som gavs där ger hon uttryck 

för en stark känsla av sammanhang. Den första tiden var jobbig och Saras motivation var låg. 

En fullt naturlig känsla och reaktion då de flesta människor har en aversion mot att vara 

inlåsta och tillsagda vad de får och inte får göra. Men Sara insåg snabbt att hon befann sig i ett 

sammanhang som erbjöd henne en chans till att förändra sitt liv. Med hjälp av personalen och 

en strukturerad tillvaro omvärderade hon situationen och lyckades göra en icke önskvärd 

händelse till något begripligt. Hon tog till vara på de resurser som fanns till hennes förfogande 

och då hon snabbt upplevde att behandlingen hade en positiv verkan så fann hon en hög grad 

av mening i att fortsätta engagera sig i sin behandling.  

 

Johnny 

När Johnny ser tillbaka på sin tid som inlåst säger han att placeringen var ett straff för att han 

rymt hemifrån från en alkoholiserad far som slog honom. Han förstår inte varför han skulle 

straffas när det var hans far som hade gjort fel. Det upprättades en vårdplan där ett av målen 

var att Johnny skulle förbättra relationen med sin far men Johnny säger att han varken var 

med och utformade sin vårdplan eller att hans far involverades i behandlingen. Han säger 

emellertid att någon följdriktig behandling inte gavs utan att tiden på institutionen bestod 

nästan uteslutande av arbete. Han uppger dock att i samband med arbetet så hade han samtal 

med en av arbetsledarna som han uppskattade och som han tyckte gav Johnny en ökad 

självinsikt. Samtalen med arbetsledaren är det enda positiva Johnny lyfter fram och också det 

enda som kan uppfattas som en resurs på institutionen för Johnny. Men det gjorde inte 

placeringen mer begriplig för Johnny då han anser att dessa samtal hade han kunnat få utan att 

behöva vara inlåst. Det blir tydligt i Johnnys berättelse att han varken begrep varför han var 

placerad på institution eller hur det kunde hjälpa honom. Detta innebar att Johnnys motivation 
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till att ingå i något förändringsarbete var mycket lågt. Att han upplevde placeringen som ett 

straff, att han inte fick sin åsikt beaktad och att regeltillämpningen var godtycklig påverkade 

knappast hans motivation till det bättre. Men den största motivationssänkaren var att Johnny 

inte ansåg att han var i något behov av behandling. Antonovsky menar att människor som inte 

har områden eller saker i livet som engagerar dem får det svårare att hantera tillvaron och 

göra den begriplig, och till följd av detta en svagare KASAM (Antonovsky, s. 46, 2005). I 

Johnnys fall så blev konsekvensen av hans bristande engagemang till behandlingen en 

försämrad förmåga att göra institutionsvistelsen hanterbar och begriplig.     

 

Diskussion och egna reflektioner 

I denna del kommer resultatet och analysen att diskuteras med utgångspunkt från den tidigare 

forskning som presenterats i bakgrundskapitlet. Jag kommer även att lyfta fram egna tankar 

och reflektioner som jag fått under arbetet med denna studie. 

   Syftet med studien var att få en ökad kunskap om ungdomars upplevelse av behandling i 

samband med placering på särskilda ungdomshem och vad ungdomarna ansåg varit verksamt 

respektive inte verksamt med behandlingen. I min analys använde jag mig av KASAM och 

dess tre huvud komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att förstå och 

förklara ungdomarnas upplevelser av behandlingen. Min ambition var att förstå och förklara 

vad i institutionernas arbete med ungdomarna som främjar en svag respektive stark KASAM i 

relation till behandlingen. Jag är fullt medveten om att KASAM är individuellt och att alla 

människor har olika förutsättningar för att utveckla detta. Antonovsky (2005) menar att det är 

både genetiskt som såväl socialt betingat och därför blir institutionernas arbete utifrån ett 

KASAM perspektiv delvis begränsat. Alla ungdomar placeras med helt individuella 

förutsättningar för hur de kommer att handskas med tillvaron och hur mottagliga de kommer 

att vara för den vård och behandling som ges. Detta kan exemplifieras med en av 

ungdomarnas uttalande om att man kan välja mellan att se sig själv som ett offer för 

omständigheterna eller att se placeringen som en given möjlighet för att förändra sin 

livssituation. Hon valde det sistnämnda och var den enda av de intervjuade som var 

uteslutande positiv till sin behandling. Även om förutsättningarna är individuella så visar mitt 

resultat på vissa generella faktorer som är centrala för en framgångsrik vård och behandling 

på särskilda ungdomshem. Enligt min mening kan alla dessa faktorer på ett eller annat sätt 

kopplas till de tre komponenterna i KASAM. Detta är en styrka i Antonovskys teoretiska 

modell. Den är allmänmänsklig då den förutsätter att alla människor kan utveckla generella 
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motståndskrafter för att uppnå en inre känsla av sammanhang och på så sätt konfrontera och 

hantera livets alla motgångar och påfrestningar. Och det är just denna allmänmänskliga 

förmåga som Antonovsky menar att fokus bör läggas på i all typ av behandling och vård. En 

faktor som har en stor inverkan på denna förmåga är upplevelsen av medinflytande och 

självbestämmande. Att man som människa helt enkelt uppfattar sin existens som påverkbar. 

Detta menar Hanson & Hermodsson (2005) blir problematiskt att realisera i en sådan 

kontrollerad och rigid miljö som det är på särskilda ungdomshem. Denna realisation försvåras 

även ytterligare många gånger av ett orättvist och oförutsägbart regelsystem som försvagar 

institutionernas legitimitet. En naturlig konsekvens av den försvagade legitimiteten är för 

ungdomarna en låg grad av mottaglighet för förändringsarbetet (Hanson & Hermodsson, 

2005). Extra problematiskt blir det ifall ungdomen anser att han/hon inte är i något behov av 

hjälp och upplever placeringen enbart som ett straff. Att inte få sin åsikt beaktad, inte känna 

att man själv är med och påverkar sin egen behandling och tillvaro och att man utsätts för ett 

bestraffande regelsystem är något som tre av de intervjuade ungdomarna erfarit. Tre av 

ungdomarna utrycker att de såg på placeringen som bestraffning och inte som en hjälp. Att 

behandla och vårda individer som motsätter sig detta är således en stor utmaning för 

institutionerna. Utmaningen ligger främst i att motivera de unga till att engagera sig i sitt 

förändringsarbete. För även om det är tvångsvård så går det knappast att tvinga någon till 

förändring. Utgår man ifrån Antonovskys (2005) resonemang så är det av yttersta vikt att 

ungdomen upplever en mening med att försöka förändra sin livssituation. Vad kan då 

institutionerna göra för att öka meningsfullheten för de intagna? Som redan nämnts är en 

upplevd delaktighet i sin vård och behandling för individen central för motivationen. 

Barnombudsmannen (2004) menar att betoning måste läggas på en klar och tydlig 

kommunikation, att ungdomarna erbjuds möjlighet att vara med och utforma sin vårdplan och 

att regler förmedlas och tillämpas på ett så klart och tydligt sätt som möjligt. Görs detta så 

ökar inte bara ungdomens begriplighet och förmåga att hantera den stress det är att vara inlåst, 

utan med största sannolikhet så ökar även meningsfullheten. Detta bekräftas i intervjuerna 

med ungdomarna. En av de intervjuade förstod inte alls varför han skulle vara inlåst eller 

varför han skulle erhålla någon behandling. Han tyckte inte heller att det gjordes någon ansats 

från institutionens sida att kommunicera detta till honom. Han fick ta del av sin vårdplan men 

var inte delaktig i utformandet av den. Det innebar för honom en upplevelse av att bli 

förpassad till ett passivt objekt, och motivationen blev därefter. En annan av ungdomarna ger 

en liknande bild men med skillnaden att även ha positiva erfarenheter av behandling given på 

institution. Den största skillnaden mellan den senaste placeringen och de tidigare menar han 
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var personalens fördomsfria inställning och respektfulla förhållningssätt gentemot de intagna 

som gjorde det möjligt att utveckla en god relation till personalen. Hill (2005) betonar en 

positiv behandlingsrelation som centralt för att åstadkomma en framgångsrik vård och 

behandling. Ett återkommande tema i alla intervjuer är just relationen med personalen och 

dess betydelse för behandlingen och hur man uppfattade sin tid på de särskilda 

ungdomshemmen. Det är tydligt att personalen är en av de viktigaste resurserna som 

ungdomarna har tillgång till medan de är inlåsta. Brister det i relationen med personalen och 

ungdomen inte har tillgång till några andra resurser kommer det även att brista i 

behandlingen. Hill (2005) menar att den vanligaste relationen mellan intagna och ungdomar 

på särskilda ungdomshem är så kallade skenallianser som innebär att båda parter gör sitt bästa 

för att inte störa den andre och på så sätt skapa en så friktionsfri tillvaro som möjligt. Det 

medvetna eller omedvetna syftet med upprättandet av skenallianser är att skapa ett lugn på 

institutionerna men det innebär också ett hinder för att åstadkomma terapeutiska allianser som 

är en förutsättning för en god behandlingsrelation. Jag tolkar ungdomarnas berättelser av 

implementeringen av regler, vars enda syfte var att bibehålla ett lugn på institutionerna, inte 

som ett uttryck av skenallianser utan som ett uttryck för överföringsrelationer -  en inadekvat 

relation byggd på fördomar om den andre. Enligt de intervjuade som var kritiska till 

personalen ledde inte det godtyckliga regelsystemet till ett större lugn. Tvärtom så blev 

relationerna med personalen mer ansträngd och till följd av detta utvecklades en ”vi” mot 

”dom” kultur. När personalen nämns i positiva ordalag så är centrala faktorer för utvecklandet 

av en god behandlingsrelation till exempel upplevelsen att bli lyssnad på, ett allmänt 

respektfullt bemötande att personalen gör behandlingen begriplig och hanterbar. Med andra 

ord faktorer som är centrala för att kunna utveckla en terapeutisk allians. Hill (2005) menar att 

regler och gränssättning inte behöver stå i vägen för utvecklandet av en terapeutisk allians. Så 

länge regeltillämpningen är väl förankrad hos alla parter och praktiseras med ungdomarnas 

bästa i åtanke så har det en positiv påverkan på behandlingsrelationen. Detta bekräftas i 

intervjuerna med ungdomarna. De säger att de är fullt medvetna om att regler måste finnas för 

att kunna skapa lugn och struktur på institutionerna. En av ungdomarna uppger att reglerna 

och den inrutade vardagen inte bara fyllde en strukturell funktion utan att det gav henna en 

möjlighet att slappna av och att det gjorde henne mer mottaglig för behandlingen. Samma 

ungdom har även mycket positiva erfarenheter av medicinering till följd av diagnosticering 

manodepressiv. Hon menar att hon fick svar på många frågor om varför hon hade mått som 

hon gjort och att detta i kombination med medicinering underlättade hennes 

förändringsarbete. Här lyckades personalen med att både förmedla och motivera syftet med 
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diagnosen och medicinen. Detta står i skarp kontrast till en av de andra ungdomarnas 

upplevelse av ett stort antal diagnoser som hon fick och den stora mängd mediciner hon var 

tvungen att ta till följd av detta. Här misslyckades institutionerna med att förklara och 

motivera de många olika diagnoserna och medicineringen. Enligt Antonovsky så är en hög 

KASAM delvis beroende av att individen förstår vad den blir utsatt för, varför individen blir 

utsatt och att denna har eller ges verktyg för att hantera detta (Antonovsky, 2005). Dessa två 

fall exemplifierar vikten av just detta. Det belyser även vikten av en klar och tydlig 

kommunikation som förklarar behandlingen, gör den begriplig och förhoppningsvis på så sätt 

ökar den unges motivation till förändring. 

En annan viktig aspekt i förändringsarbetet, som både framkommer i tidigare forskning och i 

mina intervjuer, är att förbereda ungdomarna för livet efter utskrivning från de särskilda 

ungdomshemmen. Andreassen (2003) säger att forskningen visar att det inte finns några 

metoder som helt kan ”bota” ungdomar som är placerade på särskilda ungdomshem. Men för 

att förbättra prognosen för att ungdomarna ska kunna bibehålla den beteendeförändring som 

förhoppningsvis skett på institutionerna måste behandlingen ha ett långsiktigt perspektiv 

(Andreassen, 2003). Att involvera familjen i behandlingsarbetet och att hjälpa till med 

praktiska angelägenheter som till exempel att ta kontakt med arbetsförmedlingen eller att 

undersöka möjligheter till utbildning är saker som framkommer i intervjuerna som något 

mycket viktigt. En av ungdomarna säger att det är att ge de unga hopp för framtiden. Men 

inställningen att till varje pris involvera familjen kan också slå fel. En av de intervjuade 

upplevde inget behov av att förbättra relationen med sin far, och han uttryckte detta mycket 

tydligt. Ändå så var relationsarbete med hans far en av punkterna i hans vårdplan. Detta 

förstärkte hans känsla av att inte få sin åsikt beaktad och att beslut fattades ovanför hans 

huvud. Det är med andra ord inte givet på förhand att de ungas familj ska ingå i 

förändringsarbetet. Följaktligen bör institutionerna göra en individuell bedömning 

tillsammans med ungdomen för att se ifall familjearbete gynnar den unge.           

Jag valde att intervjua ungdomar efter avslutad behandling på särskilda ungdomshem med 

anledning av att den tidigare forskning jag tagit del av fokuserade på ungdomar under 

pågående placering. Forskningen påvisar att ungdomarna i hög utsträckning intar en kritisk 

inställning till placering och har en negativ upplevelse av behandling. Min föreställning var 

att ungdomarnas upplevelse och inställning av erhållen vård och behandling kunde bli mer 

nyanserad då de fått möjlighet att reflektera över sin institutionsvistelse. Min egen erfarenhet 

av att ha jobbat med ungdomar med beteendeproblem är att det tar tid innan man ser några 

resultat och i ett initialt skede av förändringsarbetet är motståndet många gånger starkt till att 
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ingå i någon form av behandling. Den främsta anledningen till motståndet är att ungdomarna i 

de flesta fall inte själva valt att genomgå någon vård eller behandling, de har med andra ord 

en mycket låg motivation till förändringsarbetet. Av att döma av mitt resultat så har det dock 

inte skett någon märkbar förändring av ungdomarnas åsikter kring deras institutionsvistelse 

efter utskrivning. Det som de upplevde som negativt under pågående placering upplever de 

som negativt nu och samma sak gäller för de positiva upplevelserna. En av de intervjuade 

säger emellertid att hon i efterhand kan blicka tillbaka på tiden på de olika institutionerna och 

se att de var livsuppehållande men att hon fortfarande är mycket kritisk till den behandling 

som gavs, eller som hon benämner det – förvaring. 

   Förslag till vidare forskning är miljön på institutionerna och dess betydelse för effekten på 

vård och behandling. En av de intervjuade ungdomarna i denna uppsats betonar just miljöns 

inverkan på honom. Han berättar hur han blev mer mottaglig för behandlingen när han blev 

placerad på en institution där man hade ansträngt sig för att utforma en miljö som var mer 

inbjudande och mindre påminde om ett fängelse. Vad bör de särskilda ungdomshemmen tänka 

på i relation till miljön och hur påverkar miljön både de intagna och personalen?  
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Bilaga 1 

                                               Hej! 
 
Mitt namn är Joel Mörner och jag går åttonde och sista terminen på socionomprogrammet på 

Ersta Sköndal Högskola och ska nu skriva min C-uppsats.  

 

Syftet med uppsatsen är att få en ökad kunskap och förståelse om ungdomars upplevelse av 

behandling på särskilda ungdomshem. 

 

Jag har sedan 2004 arbetat på ett privat företag med ungdomar som är dömda till vård inom 

socialtjänsten. Vad många av dessa ungdomar har gemensamt är att de tidigare varit 

tvångsplacerade på särskilda ungdomshem. Det är genom kontakten med dessa ungdomar och 

deras berättelser om tiden på ungdomshemmen som jag fått idén till uppsatsen.   

 

Jag skulle vilja intervjua dig som varit placerad på särskilt ungdomshem och som vill dela 

med dig av din unika erfarenhet och upplevelse av behandlingen som gavs där. 

   Intervjun kommer att ta cirka en timme och kommer att spelas in på band. Det är enbart jag 

som kommer att lyssna på intervjuerna och när uppsatsen är klar kommer det inspelade 

materialet raderas. Det kommer inte att framgå i uppsatsen vem det är som intervjuas. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas och du får även välja att 

inte svara på frågor om du inte vill det.  

 Intervjun görs på tid och plats som passar dig bäst. 

 

Jag vet inte vem du är som får det här brevet men jag vill ändå tacka dig för att ha du har tagit 

dig tid och läst igenom det. 

 

Om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju och/eller har frågor eller funderingar så 

kontakta mig på: 

joelmorner@hotmail.com 

Tel: 0736-272127 

 

Med vänlig hälsning 

Joel Mörner, februari 2010 

 

mailto:joelmorner@hotmail.com
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

1. Kön? 

2. Ålder? 

3. När var du placerad? Hur länge? Fler placeringar? 

4. Med vilket lagrum var du placerad? (SoL, LVU eller LSU) 

Frågor 

1. Vari bestod behandlingen? 

2. Vilken betydelse hade behandlingspersonalen?  

3. Var det något i behandlingen som påverkade dig mer än något annat? (Bra, dåligt) 

4. Var det något inslag eller tillfälle i behandlingen som du särskilt kommer ihåg? (Bra, 

dåligt) 

5. När du ser tillbaka på placeringen, vad tänker du då? 

6. Vilken betydelse har behandlingen haft för dig idag? 

7. Är det något du vill tillägga? Något viktigt som vi inte har pratat om? 
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